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 ..ةمكآلقم

 .لالقتسالا روصع .بنرابإ ىوقلا اهخيراتب ةينغ « دلانلا اههضامب ةينغ رصن

 ةملظلا فقاومب لفاح خيرات « ةيمالسمالا لودلا مايأر صلو . ةيرحلاو ناطلسلاو

 ىموقلا ميراتلا اذه نكلو ٠ لودلاو بوعشلا مظعأ ميراوت هبرحافت «دجمناو ءاهبلاو

 فم نم هجارختساب نعن ملو « بتكي نأ بجي اك انرصع ىف بتكي مل «سهابلا

 ثارت ىلع هتارقتسا ىف لؤعن انلز الو ؛ ةقفم ةثدحم روص ىف هئالجو ىضاملا

 نم ةلي وط روصع انع هبجحن تلاز ام «لفاخلا ثارثلا اذه نأ لع . ذيعبلا ىضاملا
 ةضايفلا «ةدلاخلا رانآلا هذه حف صت ىلا ةثدحلا انناهذأ هجتن املقو ؛ نابسنلاو دوكرلا

 انموي ىلا ءايضلا دهمشي ل لب . دجناو ةسايرلا روصع ىف هنساجمو ىبوقلا انحيراتر ثآع

 ارثعبم « اطوطخم اهمظعم لاز الو « ابنه انيلا ىبتتأ امث ليلق ىوس راثآلا هذه نم

 مذقتث مل ىوقلا يرانلا ةسارد ىف ةبغرلا .سرأ فسألا نمو . ءاحنألا فلتخم ىف

 «اهتايرحو اهلالقتسا لاكتسا ىلا ةحماطلا «ةضهانلا صم نأ عم ءرك ذي امّذقت انموي ىف

 هئارفتساو ؛ ىوفلا اهخيرات راهظنسا ىلا نوكت ام جوحأ ؛ ةينطولا اهتروفب ةشئام ا
 «ةيموقلا ةزعلل ةمادو « ىنطولا حورلل ءاذغ «دلاتلا ىبوقلا ميرانلا اهتساردف . هئاسيتساو

 نطولا ةمظعب ةداشإلا نم دشنت ام لك «اهرضاح وأ «؛بيرقلا ابيضام ىف دجتال موي

 .هذخيو



 مساج بج

 ءايحإل مرطضي ىوه اهب ىلمأ « ةيمالسإلا رصم خيرات ىف فم هذهو

 هبمجح ىلا ذفتي اماق ىذلا ضايفلا ثارتلا كلذ نم اهتجرختسا ؛ ىموقلا خعيراتلا

 «ىلوألا امأف . ميراتلا اذه ىحاون نم نيتفلتم نيتيحان اهيف تضرعتساو  ملعتملا انبابش

 «نوبرصملا نوخر ملا هب امو هعدتبا «ىتالسإلا عراتلا نونف نم نفل ري وصت ىهف

 نم «هانإ عومعمز5 هتأذب لقتسم نف انأر ىف وهو . راثآلاو ططخلا حيران ىنعأ

 ىتح « هراهدزاو همّدقت لضف مث « هراكتبا لضف رصم ىخر مل ناك «حيراتلا نونف

 ططخلا» نع ةباكلا نا ميل . ىجيراتلا انثاريم ىف الفاح اتبث اهدحو نكت هراثآ تدغ

 ةرصبلاو ةفوكلا تلوانتو «ةميظعلا ةيمالسإلا راصمألا عيمج تلمث دق « راثالاو

 نكلوو سلدنألاو برغملاراصمأو دادغب تاوانت م «ىلوألا مالسإلا دعاوق قشمدو

 ةراضحلا نيوكت ىف ةماه اراودأ تّدأ ىلا «ةميظعلا دماوقلاو راصمألا هذه لوانت

 سفنب نكي مل « اهتوقو ةراضحلا هذه ةمظعل ةرهاب جذامت تناكو © ةيمالسإلا

 «راثآلاو ططخللا» نويرصملا نوخرؤملا امهم لواتت نيذللا صصختلاو باعيتسالا

 فلتخ ىف اهتاعمتجمو اهلاوحأ تاروطتو ءرصم ىف مالسإلا ةمصاع عيراتو «ةيرصملا

 ةعومجي ةررهاقلا رسصكتيظح نم ةميظعلا ةيمالمإلا راصمألا نب سيلف ٠ روصعل
 روطتو اهومن عبتتل تصصخو ءابيلع تفقو ةبقاعتم ةلصتم «ريسلاو راثآلا نم ةلفاح

 ىتلا دادغب انينثتسا اذاو . اهنحم ءاثرو «اهنساحمو اهتايرك ذو اهراثآب ةداشإلاو اهتاعمتجم

 اهحورصو اهططخ هيف لوانت « هخي راتف اريبك اداجم بيطخل: اركب وبأ اهخرؤم ال صصخ
 قلت ل «سلدنألاو برغملاو قرشملا ف ىرخألا مالسإلا دعاوق ناف «ةضافإب اهراثآو

 ؛ ىربطلاوىب وقعيلاوىرذالبلاك «نوخرؤم هبتك ام ريغ« اهططخو اهخيراتب ةيانعلا نم
 ؛ ىوملا توقايو ىسيردإلاو ىسدقملاو ىرخطصإلاو لقوح نباك نويفارغجوأ

 )١( اهدهاعمو اهرومقو اهططخو دادغي ةنيدم ميداني صاخ وهو « نوماس قرشتسملا دانا ادهرش ٠



 حا دك

 ءالؤهو ءالؤهف ٠ 'ىرقملاو بيطخلا نياكءابدأوأ ؛ةطوطب نباو ريبج باك لح وأ
 . «ةصاخ لوصف وأ ةيضرعذبن اهلاوحأو ةيمالسإلا مصاوعلا ريس مهراثآ ىف نولواتتي
 . حيورصلاو ططبلا عبتن ىف اليوط نوفقي الو « ممعتلاب بلاغلا ىف نوفتكي مهنكلو

 راثآلاو ططخللا باعيتسا ىف نويرصملا نوخرؤملا لعفي ك6 تاعمتجملاو راثآلاو
 عونلا اذه راكتبا ىف لضفلا مجري كلذكم ةضافإلاو صصختلا نم ريثكب ؛ةيرصملا

 ؛ةيانغلاو ةباكلاب هصخ نم لوأ مهف ؛نييرصملا نيخرؤملا ىلا« ىخيراتلا بدألا نم

 لوأ «ثلاثلا نرقلا لئاوأ ىف شاع ىذلا « ىرصملا محلا دبع نب نمرلا دبع ناكو

 اذهل ةداه لؤأ ناك« صاخ لصف ىف هخيرات ىف اهلوانت دقو ؛راثآلاو ططخمل خرؤم

 ةلصتم ةبقاعتم ةلسلس ىف ء ططخللا باك نم هئافلخ دب ىلع ىهدزاو امن ىذلا« ثارتلا

 52 لّوأ تاكو ٠ ططخللا ىةرؤم مظعأ ىزيرفملا دي ىلع (ابتروذ تغلب

 شاء دقو «ىبوقيعيلاو ىرذالبلا « ةيمالسإلا راصمألا نع «نييرصملا ريغ نم
 اوشاع دقو «ىسدقملاو ىرخطصإلاو ىربطلا مث «ثلاثلا نرقلارحئاوأ ىف امهالك

 نرقلا طساوأ ىف ةضافإب دادغي نع بيطحلا ركب وبأ بتك مث ؛عبارلا نرقلا ىف اعيمج
 ءاعيمج مهنكلو . لحرلاو باتكلا نم انرك ذ نم ءالؤه دعب نم بتكو . سماملا
 ىذلا ىنمملاب راثآلاو ططخلل نيئاصخإ نيخرؤم اوسيل «بيطخلاا ركب ايأ ادعام

 ىلا لاصتالاو بقاعتلا ةدحو مهراثآ نيب عمت الو « نييرصملا نينسرؤملا ىلع قلطي

 انف انمدق م «راثآلاو ططخلا خيرات ناك مث نمو ؛ةيرصملا ططخلا رانآ نب عسججت

 هعدشا « ايرضم انف ناكو ؛ هن عمد615 هتاذب القتسم «ىخيراتلا بدألا ىف

 ٠ هباعيتساو هضرع ىف ةعاربلاو صصختلاب اودرفناو «نويرصملا نوخرؤملا

 )١( «هحيرات » ىفىربطلاو « «نادلبلا باّك» ىف ىبوقعيلاو « «نادلبلا حوتف» باك ىف ىرذالبلا «

 مساقنلا نسحأ» ىف ىمدقملاو « «لاقألا باقم د ىف ىرخطمإلاو « «كلاماو كلاسملا» ىف لفوح نباو
 نبأو ريبج نباو ( «نادإبلا مجعد ىف توقايو 6 «قانشملا ةهزت» ىف ىسردإلاو « ملافألا ةفرعم ىف

 نم بيطلا فن » ىف ىرقملاو « «ةطان رغ رابخأ ىف ةطاحإلا» ىف بيطخلا نباو « «هتلحر» ىف لك ةطولعب

 «بيطرلا سلدنألا نصغ ٠



 تاوانث ىنأ ىهف «ةنمالسإلا رصم خيرات 95 ابتلاع ىلا ةيناثلا ةيحانلا امأو

 هنم ضرعأ نأب صخألاب تينعو « فيرعتلا نم اهقح قلت مل فقاوم ضعب هنم

 ىلاو ءامضرعب ىنسي املق ىثلا ةيسفنلاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا يبهاوظلاو روصلا ضعب
 ةساردلا مم عون ىف اهتضررعو ٠ ةماعلا ريس.. ةايح ىف اهرثأ ةؤقو «ابتفارطب زاتمت

 ءارقلا ةصاخلم اهبتك أ ىنأل «ةماعلا تاديهّلاو ليصافتلا نم ةدرجم « ةنراقملا ةيليلحتلا

 :فّقتلا ابابشل صخألاب اهبتكأو « ىرصملا خيراتلا تايلكب نوملي نيذلا نيملعتماو
 ىنرم ةثدحلا هتفاقثث مثالي اهف. «ىموقلا ميراتلا فقاوم ضارعتسا ىلا قوتي ىذلا

 . امثدحأو مألا قرأ عرات ضرعتس م ءروصلاو ببلاسألا

 ثازلا كلذ راثآ نم ةريزغ ةدام ىلا « فحصلا هذه جارختتسا ىف تعجر دقو

 هقح طمغي لاز أم ثارت وهو ؛ةيمالسإلا رصم خيرات ىف انيلا ىهتا ىذلا «ضايفلا

 ينعسو ام لكب هيونتلاو ؛ هضارعتسا ىلع تصرح ىنأ ديب ٠ ملعنملا انبابش نم هتسافنو

 (مس الو « هدبش مل اطوطخم قيامو ءايضلا هنم دهشام « هتراشتساو هتعجارم

 رصم عبرات ىف زونكو راثآ ىرم كلانه امب ملعتملا انبابشل افيزعت ؛لوألا بالا ىف

 بتكي نأ ميراتلا اذملردقي موي « ىبوقلا انخيراتل ةريخذ سفنأ ىه « ةيمالمإلا

 رثؤم لك نع هزنم ريتسم قيقحتو « ثد ضرعو « ةضافإو ةعس نم بحي امب
 ٠ ىوهو

 ةءارقلا ليه ىف ديفت نأ وجرأ « سراهفو قحالم ضعبب باّككلا تليذ دقو

 . اهيلا عوجرلا عضاوم ىف اهترك ذ نأ دعب «ةعمتجم عجارملا رك ذب تينع ام «ةعجارملاو
 اهريدمل «ةيرصملا بتكلا رادلر كشلا صلاخ هجوأ نأ عجارملا رك ذ دنع ىسنأ تسلو

 ةقداصلا ةنواعملا نم امئاد هيقالأ ام ىلع ءاهيفظوم نم نيديدعلا ىناقدصألو «رويغلا

 صخت ىف« بتكلا راد ةعيطملكشلا ليزحب هجوأ 5 «ةعجارملاو ثحبلا ماهم ليبسنل
 بوثلا اذه يف باكلا جارنا ىف « ةقدو ةيانع نه تلذب ل «لضافلا اوظحالم
 ٠ سلا



 مخ اد

 نمروصلا هذه ضرع ىف قيفوتلا ضعي ثقفو دق نوكأ نأ «ماتللا قوجرأو

 ىوه ثعبت « ةدسحلاو قيسنتلاو قيقحتلا نم باوثأ ىف « ةيمالسإلا رصم خيرات

 . ءازملا ىمسأ ىدنع كلذ ؛هئايحإو ىوقلا خيراتلا ةسارد ىف

 ريانعرألا ريعرمك ١971١ ةس ريفون ىف ةرهاقلا
 ياهلا





 َلوألابساككا

 ريصم مرات ىف ططملخا





 لوالالصا
 رصم ىف مالسالا ةمصاع

3 

 طاطسنلا ةأثن

 اهدهاعمو اهملاعم عبتتو ءاهرؤطتو اهؤامشنإ ءراصمألا عبرات وأ ططملا مجرات

 تاراضحلا ميرات ىف ةماهلا ىحاونلا نم «ةفلتخملا روصعلا لالخ ءابتاعمتجيو اهراثآو:

 دشأ طبتزت ةنيدملا ةايح تناك انيح « ىطسولاو ةميدقلا روصعلا ىف اهسالو «لودلاو
 نانويلا عي رات ىنميىنيثألا عمتجماو ةنيبثأ عيراتف .ةنيعمةلودوأ ةراضح رباصمب طابترالا

 وه «ةيروطاربمالاو ةيروهملاروصعوف اهتاعمتجيو ةمور يزاتنأ ا ؛ةراضحو هود
 يي ران وه« ىلسولا روصعلا ىف ةينيطنطسق ياتو ؛ةينامورلا ةراضحلاو نامورلا خيرات
 خيرات ىف قيبطتلاورثألا ةيوق ةرهاظلا هذه ىرن كلذك .٠ اهتراضحو ةيطنزيا ةلودلا

 «قاقحلامالسالاباقةيومألا ةلودلا مايأ قشمدتناكدقف ؛ ةيمالسإلا لودلاو مالسالا
 هابل ثارتلا اذه اهدعب دادغب تعرو ه لوالا هتراضح عبنمو ( هتوعدو هتمظع لقعمو

 تثبلو «ءاوللا اذه ةرمهاقلا تلمح «دادغب ةمظع توذ املف ٠ ىهدزاو اهيف حتفتف ائيح

 نم ةبطْرق تناكو . ةعطاس ةرانمو « اعينم القعم مالمالل ىعسولا روصعلا لاوط
 هذه خيرانو . برغلا ىف هتراضحو هريكفت ثبتو « هتوعدو مالسالا ةلود ديؤت اهيناج
 .ةيمالسالا ةيندملاو مالسالا حيران وه «اهتاعمتجمو اه ءرمسأ عي راتو « ةميظعلا راصمألا

 نوملسملا نوخرؤلا عبتن' دقف «ىمالسالا يراتلا ىف مظع نأش ططخلل ناك دقو
 نيودتلاب « اهتاعمتجمو اهراثآو اهدهاعمو ةميظعلا ةيمالسالا راصمألا ءاشنإ



 نم ريثكلا اندقف دقو .رفوألا ظحلا ةيانعلا هذهخنم ةرمهاقلاو رصمل ناك و . فصولاو
 نكلو« ىطسولا روصعلا ف اهءاهبو ةرسهاقلا ةمظع فصن ىلا عيراوتلاو ريسلا هذه

 ىتم «صاخ هجؤب ثارثلا اذه ةيمهأ ودبتو .دلاخ سيفن ثارت اهنم مويلا انيدالازي ال

 ظفنتحن تلاز ال «ةميظعلا ةيمالسالا راصمألا نيب نم « اهدحو ةرهاقلا نأ انركذ

 " ادلب ديعب ذنم تحضأو ؛ةميدقلا دادغب :تضاغ ابو . ةمبدقلا اهراثآو اهعقاوم رغ
 ةنيدم ىلا قشمد تطحنا اني, و ؛ةفلاسلا مالسالا ةمظعل هيف رثأ ال اعضاوتم ايقرش

 مالسالا راثآ نم اههيف قبت ملو نيتينارصن نيتثيدم ةطانرغو ةبطرف تحضأو ؛ةيوناث
 ىلعسولا روصعلا ىف اهتمظع ىلا عمجت اهدحو ةرهاقلاب اذإ ؛ةسراد لالطأ ىوس

 اذاو « ةميظعلا ةِرغلا راصمألا تازيمث لك « ةرهايلا هيمالسالا اهراثآ ىلاو

 اهراثآ هنيعتو هدك ون «رثألا ىوق ايح لازي ال ةميدقلا اهملاعمو اهططخ نم ريثكلا
 . ةِيقابلا

 تأشن اهنكلو «هتاذ ىالسالا حستفلا تقورصم ىف مالسالا ةدعاق تأشن

 ةدايقلل ركرمو «متافلا دنجلل ركسعم نم رثكأ اهتيادب ىف نكت ملو ءادج ةعضاوتم

 هيف برعلا زرحأ ىذلا ناكملا سفن ىف « ةياورلا لوقت امسح «تميقأو ؛ ةرادالاو

 اهتيمستو اهؤاشنإ نرتقاو ءرصم كلم اومنغو«طبقلاو مورلا شيج ىلع مسالا رصنلا

 ةيمالسالا ةياورا فلتختو ٠ ةميظعلا راصمألا نم ريثك نأش < ةروطسألا نم عونب

 نبا ةياور ىه انيدل ةياور مدقأو ٠ طاطسفلا اهيف تئشنأ ىلا فورظلاو تقولا ىف

 : ىهو «ةيمالسالا رصمىخرؤم مدقأ ىلا ديع

 را نب ديزي نع ةعيمل نبا انثدح «حلاص نب نائع انثدح : لاق»

 اهاكسا نأ مه © اهم اغورفم اهءاثبو اجو ىأرو ةيردنكسالا عال « صاعلا

 لأسف « كلذ ىف هنذأتسا باطحلا نب رمع ىلا بتكف ٠ اهانيفك دق نك اسم : لاقو

 «لينلا ىرح اذِإ نينمؤملا ريمأ ار : لاق ءامنيملسملا نيبو ىنني لوحي له :لوسرلا رمع

 هه مال ةنم ىفوت )١(

 ٠ ه1 158 ةلس بييح نب ليزي وه 4 ةيس ةعيطل نباو د * 1 8, ةنس اص نب ناتع قوت (0)



 مهنييو يني ءاىلا لوحي التم نيماسمل لذ نأ بحأال : ورم ىلا رمع بتكف
 . «طاطسفلا ىلإ ةيردنكسإلا نم صاعلا نب ورمع لوحتف . فيص الو ءاتش ىف

 : ميلا دبع نبا لوقيف طاطسفلا ةيمسن نع امأو

 ديعسو كلا دبع نب هللا دبع ىنأ امدح م طاطسفلا تيمس امنإو : لاقد
 اهب نم لاتقل ةيردنكسالا ىلإ هجوتلا دارأ مل صاعلا نب ورمع نأ «ريفع نبا

 دقل : : صاعلا نب ورمع لاقف «خيرف دق مامي هيف اذإف «هطاطسق عن سمأ «مورلا نم

 .رصقلا بحاص هب ىصوأو ءوه 5 رقأف هب سأف « مرحتك انم مرح

 « طاطسفلا اولاق «لزنن نيأ اولاقف « ةيردنكسالا .رم نوملسملا لفق املف

 " . « ابورضم ناكو هفلخ ناك ىذلا ورمع طاطسفل

 اهيف تئشنأ ىلا فورظلا حرشت ابهنوك قوف « ةياورلا هذه نم صلختسملاو
 نوكتل ءةيردنكسالا حتف دعب تنشأ دق طاطسفلا نأ وه « تيممسو طاطسفلا

 هذه ةيمالسإلا رصم وخّرؤم لقانت دقو ٠ ةرادإلاو ةدايقلل ةدعاقو « نيهافلل رك سه

 . رصم ىف ىلوألا مالسإلا ةمساع مايقل ارش اهوضتراو «ر وصعلا زك ىلع ةياورلا
 لا ديع نبا دعب ىنعنم لقأ امهو« قْالوُر نبا او ىدنكلا ةياور تناك اهنأ سرالو

 انيلا ىبتنا ام نكلو ٠ انلصي مل اصاخ انام هيف امهالك عضوف « ططخلا حيرات ةباكب

 .امهدوهجل اساسأ ملا دبع نبا ةدام اذختا امهنأ ىلع لدي« ططحلا ىف امهثحابم نم

 طاطسفلا مايق نع ةياورلا هذه سفن ءاسهدعب نم ططخللا خرؤم ىئاَصَقلا لقتو
 تدقف دق ىعاضقلا ططخ نأل« لقنلا قيرطب الإ انلصن مل ةياور ىهو « اهتيمسنو

 ىزيرفملاو ىدتّسقلقلاو قاد نبا لثم نورخأتملا هلقن ام الإ اهنم فرعن الو ءاضيأأ

 ه١ ص اهرايخأورصم حوف )١(
 ٠ سقوقملاوه انه هبح اصب دوصقملاو ٠ مورلا هب عنتمب ناك ىذلا نويلباب نصح وأ عمشلارصق (؟)

 ها ص |رصم حوتف (0)

 ٠ مهلا دوعتسو ممم ةنس قالوز نباو ه ”ها/ ةنس ىدنكلا ىفوت )(

 ٠ هيلا دوعتسو ه ؛ ه ع ةنس ىعاضقلا ىفوث (ه (



 ىطويسلا لقتيو . غيبعلاو ظافلألا ىف قرف عم ةياورلا سفن ددري مهلكو «طويسلاو
 مرحملا لهتسمب رصم حتف خيرات ىاضفلا دّدحي ايفو ؛ ةلماك اضقلا ةياور انيلا :

 صاعلا نب ورمع لفقو » : لوقي. مث ( ما ةنس ربمسيد ) ةرجحلا نم نيرشع ةنس

 :ثيللا لاق نيرششع ةنس ةدعقلا ىذ ىف اهب ماقملاو اهحاتتنا دعب «ةيردنكسالا نم

 طاطسفلا ىلا لقتنا مث «رهشأ ةتس اهحتفو اهراصح ىف ةب ردنكسالاب ورم ماقأ

 .. « أراد اهذضتاف

 . لئابق نيب «ططحلا » عيزوتب ةيمالسإ ةنيدمو ةدماقك طاطسفلا مايق أدببو

 ىنلا ططخللا هذه ءاشنإ نع ةياور مدقأ م ادبع نبا انيلا مدقي اضيرأ انهو ٠ ةازغلا

 ْ و ةنس ىف ريبشلا هدجسم صاعلا نب ورمع طتخأ دقق ٠ طاطسفلا دهم تناك

 ةلدملا |أوح لئابقلاو ءامعزلاطتتخاو « ةرامإلل اراد نوكيل الزنم همامأ طتخاو(م"4 1١

 ةيردنكسالا نم ورمع عجر (لو » : طاطسفلا ططخ ةأشن ىف ىاَضَقلا لوقيو

 لوف« عضاوملا ىف اوسفانتو ضعب ىلا اهضعب لئابقلا تمضنا« هطاطسف عضوم لزنو

 ورمحو « ىفيطغلا ىب نب كيرشو « ىبجتلا عيدح نب ةيواعم « ططخخا لم ورمب
 ء سانلا اولزنأ نيذلا مه اوناكو « ىرفاغلا ةرشا و ليو « ىنالوملا مْ نبا

 5 « نيرشعو ىدحا ةنس يف كلذو لئابقلا نيب اولصفو

 نيعي و «ةيهالسإلا ر صمل ىلوألا ططخلاا هذه فصو ىف محلا دبع نبا ضيفيو

 كلذ ىف هتباور نأ بير الو . لئابقلاو ءامعزلا اهطتخا ىتلا ةنكمألاورودلا عضاوم

 اهملاعم ظعم كردأو ءاهب شاو طاطسفلا ىف دلو هنأل «ةقيقحلا ىلا تاياورلا برقأ

 «طاطسفلا ةداس نم ةرجهلل ىناثلا نرقلا لالخ تناك ىلا هترسأ تكردأو «ةمبدقلا

 . اذه محلا دبع نبا قلتو ؛تاياورلا نم اهنأشب بقاعت امو « ملاعملا هذه نمرثالا ام

 ىدنشقلةلل ىثعألا حبص باكو (م - ؟ ص ١ جقالوب) قاقد نبال راصتنالا باك عجار (1)
 ٠ (8 55 ص ١ ج الوب عبط ) ىزيرقملا ططخو ( مم" . ص م جبتكلاراد)

 . (ه 188١ ةنسرصم ةيداعلا ةعبطلا ) ل" ص ١ جس ةرضاحملا نسح- س طويسلا (؟)

 ةهروا ص رصم حوتف (6)

 ؟ 507 ص ١ ج  ططفلا  ىعاضقلا نع ىتيرقملا (4)“



 دس ]مالا

 نع ملا دبع نبأ ةياور ىلع دايتعالاب انعسو ىفف اًذإ و٠ هتوخإو هيبأ نغ ثارتلا

 | . ةقيقحلا نع دعيب ال اييعت ةميدقلا طاطسفلا عقاوم نيعن نأ ططحلا

 (ىل ةلباقملا ةغفضلا ف تعضو«طاطسفلا ططخ هيف تعضو ىذلا تقولا فو

 نوحتافلا أشنو ؛ ناكملا اذه ىف لوزنلا راتخا لئابقلا ضعب ناف «ةزيمللا ططخ ليثلا لع

 لينلا نفض ىلع برعلا رارقتسا كلذب متو «ةأجافملا ءاقتال انصح ه ٠ ةنس ىف هيف
 . ةيمالسإلا رصمل ىلوألا ةمصاعلا تماقو ءرصم كلم اومنغ اثيح

 مقوم نأ ىلع « كحل دبع نبا ةياورل اقبط «داعبألاريدقتو ططخلا فاصوأ لدتو

 لاهثلا ن. هّدح «رتم فآلا ةسمحت وحن هلوط احطسم لغشن ناك ؛ةمبدقلا طاطسفلا
 ريدوأ) نيطلا ريد بونخا نمو «نآلا نولوط نبا عماج هيلع عقي ىذلا كسي لبج

 فرعت ىقلا ةريزحلا لباقم لينلا ةفض ىلع ادتمم «ورمج عماج هطسو ىفو (انحوي رام

 لينلا نألرثم فلأ ىلع ديزي نكي مل حطسملا اذه ضرع نأو «ةضورلا'ةريزجمي نآلا

 هعضوم نم طاطسفلا ىلا برقأرهظي ام لع ذئموي لينلا ىرجم ناكو (ىبرغلا هدح

 :لذملا

١ 

 ةىهاقلا رصم ىلا طاطسفلا رصم نم

 سقت ىلع «(ورمع عماج ) عماخلا دجسملا لوح :طاطسفلا ططخ تشن دقو
 لوألا ةيمالسإلا راصمألا ءاسنإ ىف «مالسإلا ردصوف تعبتا ىتلا ةطيسبلا دعاوقلا

 « ةرادإلاو ةرامإلل اركسهو «ةيزاغلا لئابقلا لوزتل اعمج نوكتل «ةرصبلاو ةفوكلا لثم

 رج لقأ طاطسفلا ءاشنإ ناكو . اهرابعتساو ةحوتفملا دالبلا عاضخإ ماهنإل ةدعافو

 1 ١18 - 4.1 ص رصم حوتف ىف ططللا نع ملا دبع نبا ةياور عجارت 0(

 | 8 ص -سرصم حوتف (6)
 ١ ة01/ ةنس (01. 13. هلم 8.) ةيويسألا ةبكلملا ةيعمللا ةلجم # ((83686) تس قرشتسملا (0)

 ٠ طاطسفلا ةيب رقت ةل رش هعمو ىلوألا طاطسفلا ططخل مق حرش ثحبلا اذه ىفو ٠ اهدعبامو 4ه ص



 دس خه سا

 مالسإلارانم تدو.ءةررهاقلا مث رصمب دعب ايف تفرع ىتلا ةميظعلا ةنيدملا حرص ىف .

 حبتأ ام ؛ىلوألا اهروصع ىف طاطسفلا حتي م هنأ ريغ هراصمأ سوىعو ( هلقعمو

 نيلوألا نينرقلا لالخ تثبل اهنأل «ءاسبيبلاو ةماخضلا نم مالسإلا دعاوق نم اهريغل

 ةيكسع ةدعاقو «نييلحنا ماكل الزتمو « ةفالخلاا ملاقأ نم طقف ملقإل ةمصاع «ةرجهلل

 رصم نئاده مظعأ ىهو ةيردنكسالا امأ .٠ بونملاو برغلا ف ىرخأ حوتفل

 ابتغبص ىلع ىلوألا مالسإلا روصع ىف.تظفاح دقف « اقنورو اخذب و ةرامع ذئموي

 انيح ىنالا نرقلا لالخ الإ ةيمالسالا ةغبصلا اهلط بلغت مو «ةيئامورلا ةيناويلا

 ٠ اهلهأ مظعم نيب مالسإلا عاذ

 عبرلا نرقلا فصتنم ىح ءرصم ىف ةيمسرلا مالسإلا ةدعاق طاطسفلا تئبلو

 يا مايق امه « نايظع نابالقتا كلذ ءانثأ اهططخ ىف عقو هنأ ريغ . ىرجملا
 امأف . ةيسايسلا لاوحألا روطنل اعبت تميقأ ىرخأ ةدعاق امهانلكو «« عئاطقلا » مث

 « ةيومألا ةلودلا طوقس رثأ ىلع ( م /ه. ) ه ١مم ةنض ىف تماق دقف «ركسعلا»

 مهتعبتف دم نب ناو سم مهئافلرخآ مهسأر لصو اهب اوعنتمل رصم ىلا هيمأ ىنب رف يح
 . * ديزي نب كلملا دبع نوع ىباو ىلع نب حلاص ةدايقب رصم ىلا سابعلا قب شوج
 لبج لي. امم طاطسفلا نم ىلامثلا بئاملا ناكو . هلآ نم ريثكو ناورمب ترفظو
 دنج هيف لزتف 6 ارفق ءاضف ادغو هراثآو هدهاعم تفعو نوي ةبييحكدف كش

 :«ةرامإلل ةديدج راد اببف تينبو «ركسعلاب » تيم ةديدج ةدماق اونتباو سابعلا ب

 (هل )٠ .#١ محلا نب ىلا ةيالو ىفو . ركسملا عماجي فرحت عماج دجسمو
 ىتح ةراملا 0 «ركسملا » لوح ءانبلاب سائلا نذأ ( م مس. - مو5)

 : امل رودو قأ اوسأو لاحم تاذةنيدم «ركسعلا» تراصو» «طاطسفلاب تلصتا '

 لزنو. نولوطنب دمحأ ةيالو ىتح ءةط رمثلاو ةرادإلاو ةرامإلاركسم اهمايق ذنمتثبلو

 اذبو ؛ايظع (ىنشتسم) اناتسرام اهيف ىتتباو اهترامإ راد ىف هتبالو لوأل نولوط نبا

 .(همه:.#1) نرق نم رثكأ ةيمالسإلا رصمل ةيمر ةدعاقك «ركسعلا» ترمع

 )١( جا ىزيرقملا ططخ ١ ص +.7 .



 هم اا

 ططخ تدبش (م م4 ل م54) (ه 80١ - ؟ه8) نولوط نبا دذهع فو .
 نم «ةيمالسإلار صم ةدعاق هب تلوحت امظع ابالقنا ناكو . ىناثلا اهبالقتا طاطسنلا

 رفاو الجر نولؤط نب دمحأ ناكو . ةكولم ةنيدم نأ ءطيسن ىرادإو ىبرح ركرم
 قيضت «ركسعلا» نأ ىأر ىتح « ناماعرصم هتيالو لع ضحي مف 6 ةمحلاو مزعل
 راتخاف «ةماضفلاو ةعانملا نيب عسجت ةدعاف هل ءىثني نأ مزرتعاو « هعب راشمو هتيشاحب

 ناكم ىف مطفملا حفس نيبو« ىلامشلا طاطسفلا دحر كشن لبجنيب بف عقت ةقطنم كلذ

 نبي اهفو ؛ دعب ايف لبلا ةعلق هيف تينب ىذلا وهو « ءاوهلا ةبقب ذئتقو فرعن, ناك
 . نيدباعلا نيز دهشمب دعب ايف فرع ىذلا سأرلا دهشم ىلا ةعلقلا تحت تايم
 سطسغأ) م اله ةنس .درابعش ىف ةديدحلا ةدعاقلل ىلوألا ططحلا تعضوو

 ىذلا ريبشلا هدجسمو  ةعلقلا عقوم تحت هرصق نولوط نبا قبو ( م م. ةنس

 دجسملا نيب ايفو «ةرامالل راد هبناج ىلإو ءركشل لبج قوف نآلا ىلا امئاق لازب ال

 لوح ؛ نانانلا: ةداسلاو ةداقلا نم هعابتأو هباحصأ طتخاو .٠ عساش ناديم رصقلاو

 ةقبط لك تمطقأو ( طاطسفلا ةراعب ءانبلا لصتا ىتح اونيو « ةديدحلا ةدعاقلا

 ةديدحلا ةمحاملا تيمس مث نمو «ةصاخ ةقطنم ناكسلاو عايتألا نم ةعامج لكو

 تقرفتو «ةنسح ةرامع عئاطقلا ت هرمعو ور . اهنكس نمي ةعطق لك تيعسو « عئاطقلاب»

 «نارفألاو تاماملاو نيحاوطلاو ناسح ا دجاسملا اهيف تينبو «ةقزألاو ككسلا ابيف

 ةنيدم عئاطقلا تراصف « ماع نسح قوس ةعابلا نم لكلو ... اهقاوسأ تيعسو
 هل لعجو «هنسحو هعسوو هرصق نولوط نبأ قبو ٠ ماشلا نم نسحأو رمعأ ةريبك

 . «لاديملا هكر صقلا ىمسف ةحاوصلاب هيف برضي ارييك اناديم

 « ةقئاف ةيانع اهليجتو عئاطقلا عيسوتب ىعف عهيورامم هدلو نولوط نيا دعب ءاجو

 «ريطلا حراسم هللخت' ايظع اناتسي ناديملا ف سرغو «ةريبك تادايز هيبأرصقف دازو
 ةكرب هبف لعجو : ةبيبع تايآ خذبلاو ءاهيلا فونص نم هيف لذب اصاخ ارصق هل أشنأو
 كاد ريغو «عابسلل ارادو « ةميظع ةبق هيلع ان اناويإ و «صلاخلاا قبلا نم ةريبك

 )١( ج ططلللا  اهخيراتو عئاطعقلا ءانإ ىف ىزيرقملا ١ ص ١8# اهدمب ابو .



 دل ة ذل

 ليمب تردق ةحاسم لغست مئاطقلا تناكو.٠ لطخللا وخرؤم هفصو ف ضافأ امم
 حاصلا كلملا مايأ رم راز ىذلا ىسلدنالا ديعس نبأ هيلاراشأ اهسح كلذو 18 ف

 ناكو» : لاق ثيح «برْغملا» باك ىف (م ل! غ4 ؟4.) (ه عب همب)
 « عئاطقلابفرعت هدنج اهنكسي ليم ف ليم نولوط نب دم أ اهانب ةينبأ طاطسفلاجراخ
 لدي هللا فلخأو ءانتقو ىف اتبرحت دقو ٠ دار ناوريقلا جراخ بلغألا وب ب اك

 5 «ةرهاقل طاطسفلا 3 ةليدم يهاظب عئاطقلا

 نكلو .اهخذبو ةينولوطلا ةلودلا ةوق نعمت «ةقح ةيكولم ةمصاع مئاطقلات ناك

 ىح نرق عير ضم ملف« ىوقلا ابسسؤم باهذ دعب اليوط رمعت مل ةينولوطلا ةلودلا

 ؟ابيف ةفالملاا ةطلس ةداعتس ال رصم ىلا هدنج هللاب ىنتكملا ةفيلخلا ثعبو « تلحضا

 «عئاطتقلا اومحتقاو (م :. ع ) ه موب ةنس لئاوأ ىف نايلس نب دمم ةدايقب اهولخسدف
 نمو نولوط ونب لئثقو ؛اهقئادحو اهدهاعمو اهروصق اوبرمتو «راثلا اهبف اومرضأو

 ريغ اهنم قبي مل ةسراد الالطأ عئاطقلا تحضأو «ةرهازلا ةلودلا هذه ةيقب نم مهيلا

 نف «رصعلا ءارعش اهفصو ىف ضافأ « ةعورم ةيلأ ةاسأم تناكو . عماملا دجسملا

 : نولوط ب اهب ثري ةرثؤم ةديصق نم صاقلا ديعس لوق كلذ
 ٍرْدَس نمونامج نمكلس صفرا اك اوعباتف اوضم امل مهتركذت

 رصم ىلع انزح كييلف مهدقفل هلحأ دعب نم عاض ائيش كبي نف

 رصع نه كروبو هد نم كرويف مهرصع ناب ذإ نولوط ىب كبل

 نكس بلغأ ناكو ؛رآ ارصع ةرامإلا رقمو ةالولا كرم طاطسفلا رصم تدامو
 غلابب امظع اغلبم ةعسلاو ةرامعلاو ةماخغضلا نم تغلب و ؛«لكسعلا» ذئموي ءارسمألا

 . مام 05# صا جس ىزيرقملا ططخ )١(
 رخآلا ضعبلاو عارذ فال ةثالثب ضعبلا هردقي و «رصبلا ىد م رادقم برعلا دنع ليملا (؟)

 7 .٠ خيرفلا ثلث ليلاو ٠ عارذ فال ةعبرأب

 بتكلارادب طواعخم همظعمو « ةزيسي ءازبأ الا هنم رشنت ملو ٠ برقملا لح ىف برغملا با (6)
 وهو ١٠١( ص ) « طاطسفلا ةنيدم ىلح ىف طابتغالا ٍباَكَدد هم نونمملا مسقلا ىف (عيرات ملد)

 . دعب ايف برغملا باك رك ذ ىلا دوعتسو (؟ 4 ١ ص ١ جططملا ) اضيأ ىزيرقملا هلق ام

 . 8٠.١1١ ص ؟ جا ىزيرآملا ططخ (4)



 مس الواسا

 كلذ لاثم «ةيفارخ تاياور هنع ممضع دروي و «ططنللا وخرؤم هربدقتو هفصر ىف

 طالعسفلا رصمب ناك هنأ نم: ىزيرقملا هلو اَضَقلا نع ةباسنلا اولا هاور ام
 ' نوعبسو ةثادو فلأو «كولسم عراش فالآ ةينامثو «فلأ نوثالثو ةتس دجاسملا نم

 نبالثم نيمّدقتملا نينرؤملا نم هريغ نعو « اضيأ ىعاضقلا نع ىزيرقملا لقتو . امامح
 ءاهالحمما لبق ةميدقلا طاطسفلا ططخ اوكردأ نم « امهريغو ىحبسملاو قالوُز
 عطئسن ملاذا« اهترامعو اهانغ ةرفوو اهناكس ةرثكو « طاطسفلا صم نع ةريثك تاياور

 ةماخض نع ةركف اهنم صلختسن نأ «لقألا ىلع « انعطتسا « امصوصنب اهقدصن نأ

 ذنمرصم مسأ اهيط بظو لوألا طاطسفلا ططخ ىلع تماق ىتا ةيمالسإلا ةئيدملا
 اهتماخضل اممتم ةرهاقلا نم ايظع امسق دعب ايف تحضأو «ثلاثلا نرفلا طساوأ

 . مقا اولاود وديا ريس ف الخ عم «ةمدقلارعم» مسا ل متم ويلاىلاتلازالوءاهدادتماو

 فيصنلا ف اهدهمش اك طاطسفلا ةنيدم ىدادغبلا ةلاحرلا لقوح نبا فصو دقو

 طاطسفلاو» : هلوقب (ىدالبملا رشاعلا نرقلارخاوأ) ىرجعملا عبارا نرقلا نم ريخألا

 رف وحن اهرادقمو دادغب تلث وحن ةريبك ىهو «ابمدل لينلا ممقني ةنسح ةئيدم

 © قيض اهيف ماظع قاوسأو « اهلا ىف باحر تاذ «ةذللاو ةبيطلاو ةراعلا ةياغ لع

 ١ ةرضخ .مايألا رم ىلع تاهزتنمو «ةرضن نيتاسنو قينأ ىهاظ (هلو « مافن رحاتمو

 نم لقأ (بنأ الا ةفوكلاو ةرصبلاك اهيلا بسنت برعلل ططخو لئابق طاطسفلا ىفو

 انسو تاقبط عبس رادلا اهب نوكمحتو « ةبرثلا ةيقن ريغ ضرألا ةخبس ىهو . كلذ

 لفسأو «بوطلاب مهنانب مظعمو سانا ن م ناتئأملا رادلا ىف نكس ارو «اسمخو

 ٠ «نوكسم ريغ ا ١

 )١( يحل اه 417 ةنس ىف انمدف م قالوز نيا فوت ٠ ةنس صاضطقلار 4٠04 .
 نم اهترامعو طاطسفلا رصم ةماطم ىف ىليق امل انمضتم ىزيرقملا هبتك ىذلا لصفلا عاري (0)

 تلاز دق عئاطعقلاو ركسعلا كلذكو لوألا طاطسفلا ططخ تناكو ( اهدمب امو "8 ١ ص ١ ج) ثاياورلا

 ه رصم ةنيدم اهناكم تماقو ديعب دهعب ىزي رقملا'رصع لبق أمامت
 ٠ عارذ فالآ ةعبرأ وحن مّدقن اك ليملاو ةيب نع لايمأ ةثالث خصرفلا (0)

 (هد وج ىد قرشتسملا اهردصا| ىلا ةيفارغحلا ةبتكملا ىف) و ص سس كلام اوكلاسملا - لفوح نبا )2

 . (اهدعب امو >إ/ ص) رصم فهنا دهاشم الصف لقوح نبا صصخي و - ؟ غ4 ١ ص ١ جططحلاا - ىزيرقملا هلقنو



 ا 0 ع

 : هلو ىف (م١ 8 48) ه+غ . ةنس ىلاوح اهدبش كىسلدنألا ديعس نبا اهفصوو
 :نم ةيتآلا بكارملا اهلحاس ىف طحيو ءاطوط عم لينلارمي ةليطتسم ةئيدم ىهو.»
 «ردانلا ىفالا رطُم .اهيف لزتي الو «تاهزتنم الو «دئاوفلا عاونأب هبنونجو لينلا لامث

 اهلو .اهؤاوه هببسب ءوسن و ءاهؤاجرأ هنم ردكتن نوللا حببق وهو لجرألا هريثت اهبارتو

 , تينب ذمو ٠ ةقبط ىلع ةقبط بوطلاو بصقلاب اهينابمو « ةقيض امنأ:الإ ةمفضقاوسأ
 «طاطسفلا ةنيدم تفعض «برغلا نم اهبط نيبثوتملا نيبليعامسالا ءافلخت ةرهاقلا

 فيرّشلا اهف دشنأو . نيليموحن امهنيبو . طارفالا ةدش ابي طابتغالا ىف طفو
 1 ش 2 : ليقعلا

 دل مظتنا ادفع اهلين نمو « اهجات مطقملاو اسورمع تآبت

 روب

 ثيددحلا رصعلا ىلإ ةيزعملا ةرهاقلا
 ناكو ؛ةيمالسالار صم ةدعاق ططخ ىف بالقنا رخآو مظعأ ةرهاقلا مايق ناكو

 «ةرهابلا ةيمالسالا لودلا هذه أدبمو ةفالخلاو مالسالا يراتىف ديدج دهع ةختاف

 ةرانم عطسسأو مالسالا ..رع دوذلل هدعاق عنمأ ابنم تلعجو رصمب تاقئسا ىبلا

 ةبسن « يلا ةرهاقلا وألا ةرمهاق ىهو ٠ هريكفتو هتراضح ثيل قرشملا ىف
 ناكو . رصمب ةيمطافلا ةلودلا ءىشنم « ىمطافلا هللا نيدل عملا ةفيلخللا امسسؤم ىلا

 . ءاضقناو« لقصلا بتاكلا هوج هالوم ةدايقب رصمل زعملا شويج حتف بقع اهؤاشنإ

 رصم ةنيدم زعم ا شوبج لوخد .فلاكو ٠ رصم لع نيلغتلا ديالا نب لود

 وكشو  مدلا ىلا ديعس نبا ليمي و « « طاطسفلا ةنئمدم لبح ىف طابتفالا» باك ىف برغملا (١ ١(

 ( هيلاّراشملا طوطخلا ىف اهدسب امو م ص ) اهب رتردكو اهقاوسأ قيضو طاطسفلا كلاسم قيَض . نم

 اقيقد افصو طلمللا ىف جوتملا نبا باك نع ىزيرقملا لقنو 41١" ( ٠ ص ١ ج) ىزيرقملا ططخ ىفو
 هيلا دوعنس اموهو ( مع ص ١ ج) ىرجحلا نماثلا نرقلا لئاوا ىف طاطسنلا رسم ةئيدم هيلع تناك امل

 .دسابف



 رفاظلا شيلا اهقشف امو هنس ةيلوي"/) ه "هم, هنس نابعش ١٠ ىف طاطسفلا
 سفن قو ٠ ىبرغلا لامثلا وحن اههاجت عقاولا ءاضفلا كو سمشلا بيغم دنع
 ٠ ةديدحلا ةنيدملا عقأوم ىف ةطخ لأ «زعملا سعاؤأل اذيفنت «سهوج دئاقلا عضو ةليللا

 | رصق ساسأ رفحو «القعمو ةدعاق رصم ىف مل نوكتل اهءاشنإ نويمطافلا مزتعا ىتلا

 ضعب ىريو . ةرهاقلا دلوم اذه ناكف « هشدج هيف لزن ىذلا ءاضفلا سفن ىف ديدج

 سفن ىف ىنعأ "هو ةنس ىلوألا ىدامج + ىف تعضو «ةرهاقلا ططخ نأ نيخرؤملا

 ططلتا ىنرؤم ظعأ ىزيرقملا عم ىرن اككلوم هزألا عماد هيف طتخا ىذلا موبل

 لوح ةيعبشلا لئايقلا تطتخاو .ةرهاقلا ثعبم وه ىمطافلا رصقلا ساسأ عضو نأ

 ةديدحلا ةنيدملا تيمسو ؛امهزيفو ةقربو ةليو اهب تفرع ةطخ ةليبق لك ءرصقلا
 دصقلا ناكو ٠ ديدج روس اهططخ لوح ممقأو ٠ رصنلاب انهتو الفت ةررهاقلاب
 تداس نيذلا «ةطمارقلا رطب در رصم ىف نيبمطافلل القعم نوكتت نأ امئاشْنإ نم

 رصم ىلع ارطخ اوحبصأو «ارارع ماسشلا اوحاتجاو «ذ فموي برعلا دالب مهتوعد
 مويلا ىلا قب امن ةيزعملا ةرهافلا ددحن نأ مويلا ىلا انعسو ىفو ٠ قرششملا ةهج نم

 رصنلا باب عقومب لامثلا 1م دحت تناك دقف ؛ةكيدقلا اهملاعمو اهروس راثآ نم

 باب مقومب ةيقرشلا ةهمللا نمو «هيليامو ةليوز باي عقومب بوندا نمو « هيلي امو
 ةداعسلا باب عقومب ةيبرغلا ةهملا نمو «لبمبا لع نيفرشملا قورحا بابلاو يقرب
 ا . لينلا ءىطاش ىتح هيلي امو

 نابعش ١١ ءاثالثلا موي ىف ناكرصم نييمطافلا لوخد نأ ىلع نيماسملا نيخّرؤملا ,ظعم قفني )١(

 (*11 ص١ جاططللا) ىزيرقملاو (44 ص م جرصم) ريثألا نبا هياور ىه هذهو . ه مه مب ةنس
 بتكلارادب طواخم ) ناملا دع هخيرا# ىف ىيعلا ركذو 1 ١ ص 7 ج ةرضاحملا نسح ) ىطويسلاو

 هتكلو ٠ 0م ةنس ناضمر 1 ءاثالثلا موي رصم لصور يهوي دئاقلا نأ (# ١ برشع عيارلا دلما ىف
 حيراتلا اذه تاي اولا ضعب عضت دقو 5 ةرهاقلا عضوم لزنو نابعش ١٠ ىف لصو هنأ ريثك نبا نع لقني

 ٠ ىوقأو جدأ لوألا ةياورلا نكلو ٠ هم ١ 8وأ نابعش ١١ ىف
 امهورصنلا بابو ةلي وز باب عقاوف « ةميدقلا ةرهاقلا ءايحأ ف رعي نمم:ةلوهجم ملاملا هذه تسيل (؟)

 ةساردلا ) ةيقربلاو قورحما ناب عقاوم كلذكو ةفورعم لازت ال لايثلا» بوما نم ةيزعملا ةرهاقلا اد
 - ةرهاقلا عضوم نوكي كلذ لو . ملعقملا ةهج نم ةيزعملا ةرهاقلل قرشلا دحلا ملاعم دّدحت (ةشردحلا



 ول

 1 . سة ++ ا و

 ؛ةيتفلا ةيمطافلا ودل الزتمو القعم نوكتل ةعضاوتم ةنيدم ةرهاقلا تماق

 نيواودو ءافلخلا روصف ريغ مضناال «ةيركسع ةيكولم ةنيدم انيح اهمايق دعب نم تثبلو
 عابتألا نم مهلا نمو« ةناطبلاو ءارسألا نكاسمو «حالسلاو لاما نئازحتو « مكدملا

 ةنيدملا تابنج تعسللا ى> دحأو ليج ضمب مل نكلو «ةازغلا باكر ىف نيخزانلا
 أوبت“' ةديدملبا ةيوقلا ةلودلا لظ ىفةرهاقلا تأدبو ءايظع اوم تمنو ةديدبا :

 ناتئيدملا تجنتماو «طاطسفلا رصمب تلصتاف ؛ءاهباو قنورلاو ةمظعلا نم اهتناكم
 ىطسولا روصعلا ف مالسإلا ندم ىظعأو ربكأ نم ةنيدم اعمنانؤكم انراصو «انلخادتو
 ٠ اعيج اهمظعأ لق مل نإ

 ' نأدمب 20 نم فلتخي ةرهاقلا ديدحت ىلع حالطصالا ناك دقو

 ىه انمّدق اه ةيزعملا ةرهاقلا تناكو ٠ ةعساش ةنيدم ىلا ةيكلم ةعلق نم تلاحتسا

 ريغ روسلا اذه نكلو افلا هوج همافأ ىذلا روسلا لخاد عقت ىتلا ططخلا ةعومجم
 ططخ «ةميدقلا راوسألا ءارو ايف ثئشنأو « اهدعب و ةيمطافلا ةلودلا ءانثأ ارارص

 ةلباقملا ةهحلا ىلا لوبا ةعاقو ىنولوطلا عماخلا نيب اهف دتمت «ةمفش ةديدج ءايحأو

 ةهجباو حوتفلاو رصنلا ىباب ءاروامم هتاذ مطقملا لبج نيب ام امف كاذكو « ليلا ةفض ىلع

 ايف ىلوألا ةئيدملا ىلع احالطصا قلطي ةررهاقلا مسا ناكو ٠ ليلا ةفض نم ةلباقملا

 ةقطنملا هذه امأو اهاندتح ىلا ةميظعلا ةقطنملا طسو ىف عقت ىهو «راوسألا نبي

 ةئيدملا نانؤكي اعم امهو ؛ةرهاقلا ىهاظب فرعت تناكف راوسألا جراخ ةديدملا .

 اههف ثدحتسا امو «ةميدقلا طاطسفلا لع قلطت امتاد تناكف رصم امأو . ىمظعلا

 بايو ةينيسحلا نم امسقو ةيلاخأو ءايحألا نم هلوح امو ىهزألا عماخلا نآلا لمشي ام ةيدقلا ةيزعملا ع ٠
 هيلي امو ةداعس بردو اهلي اهو مورلاةراحو اطوح امو ةب روفلاوةدي دولا ةكسلاو جيلخلا ىلا ىكسوملاوةيرعشلا
 ٠ (؟ين ١0 مهو ج - ططفلا - ىزيرقملا) ليثلا وحن ايرف كلذ دادتماو قلقا باب ىلا

 قالوبب نآلا فرعت ىتلا ءايحألا نأ ىتمي ديدحتلا اذهو «م ٠0+ ص )١( المقريزى  اللخطط  ١

 ناديهم فرآلا اهطسوتي ىلا ةريبكلا ةقطنملا كلذكو « اضرعو الوطم امهنيب عقي امو جريسلا ةينمو اريشو.
 ءامسألاو ٠ ةيزعملا ةرههاقلا ر اوسأ جراخ تنشأ ىلا ةميدقلا ةرهاقلا طلعخ نم اعيمحب تناك وللا باي
 ٠ انموي ىلأ ىزيرفملا رصع ذنم اريثك ريغتن ل



 ا -5 د

 .ةرهاقلا لفل امه امم ناقثيدملاو لبق نم هانخنرش ىذلا وحتلا للم ةرهاقلا مايق لبق

 ٠ ةميظع ةنيدم اهدحو امخاتلك تناكو

 : ىنأيام اهملاعمو ةميدقلا ةرهاقلا عقاوم ديدحتىف كرابم اشاي ىلع موحرملا لاقو
 فلا هعلض ابدرقت اعبر ناك ىهوج دئاقلا نمز ىف ةيهاقلا ةندم لكشو»

 انأدن نيعبس وحن ابنم ءانادف نوعب رأو ةئاهلث هيفةروصحملاضرألا ةحاسمو «رتم اتئامو .

 نوكيف «نيدايلل اهلثمو ىروفاكلاناتسبلل انادف نوثالثو ةسمو «رييكلارصقلا ايف قب

 ىتناجيب ةراح نيرشع و ىف ةيركسملا قرفلا ىلع عزوت ىذلا وه نادف قام قابلا
 ىو ٠ ارتم نيثالث وحنب جيلملا نع اديعب ىبرغلا ةئيدملا روس ناكو ٠ ةرهاقلا ةبصق

 مده ,«هللاب رصناسملا ةفالخو ىلامحلا ردب ةرازو نمز ىف ةئاعب رأو نينامثو تس ةنس

 ديدخاروسلا ضررع لعجو « نآلا هيلع ىه امىلع رجح نم باوبألا تينبو روسلا اذه
 ةئامسمخو نيتسو تسم ةنس ىفو .٠ نادف ةلاعبرأ دإبلا ةحاسم تغابو « عرذأ ةرشع

 ةعلقلاو رصهو ةيهاقلاب طيحي دحاو روس لمع ىف عرش «ىبوبألا نيدلا حالص نمزف
 ةعسن هانب ام لوطو .٠ اقدنخ هفلخ لءجو لكي نأ لبق تامو «ةراجلا نم هانبو

 نينثا نم بيرق وهو «ىثاحلا عارذلاب ناعارذو عارذ ةثاثثو عارذ فلأ نورشمو
 ةيرمجم ةرشع ثالثو نيتئامو فلأ ةنس ىلا كلذ ىلع سعألا قيو.رتم فلأ نيرشعو

 نيرشعوةعب رأ هودجوف ةنيدملاروس اوساقف « ةيرصمل ار ايدلا لم ةيواسنر فلا ءاليتسا دنع

 اهتمو « ميدقلا روسلا ىف دلبلا لخاد وه ام اهنم ءاباب نوعبسو دحأ هبو ؛رتم فلأ
 عسانا نرقلا ىف هيلع تناك امع دلبلا ةحاسم ريغتن ملو . اهب طيح روسلا ىفوه ام

 « هلصأ ىلع قاب اهعراوش لوطأ ناف كاذ عمو ؛ ةنيدملا لكش ريغتو ... ةرجحلا نم

 ةئاّتسو فالآ ةعبرأ هلوطو ةسيفن ةديسلا ةباوب ىلإ ةينيسحلا ةباوب نم لصوملا وهو

 عراوشو تاراحو نيدايم نم كلذ ىف «٠ ةقدإلا ةنيدملا ةحاسمو ٠ ارتمرشع ةعبرأو

 . «انادف نوعبرأو ةينامثو ةئاعستو فلأ «نابمو

 قيقحن ىلا دمعي «كرابم اشاي ىلع نخلو ٠ ةيلامجا ةذيئ هذهو م١ ص ١ جةيقيفوتلا ططخلا >> )١(
 ؛ ةديدملاا عقاوملاو ملاحملا ىلع اهقيبطق عم « ةيدقلا اهنابمو اهعراوشو اهعاضوأو ةيزمملا ةهاقلا ملاعم

 .(؟؟ اع ال ص ١ ج) فاش ليصفتب



 تنليو «ةفالماو كلما ةصاعرصم ىف ةيمطافلا ةلودلا مايقذنم ةرهاقلا تئيلو
 هقصوو كح تفغش «ايظع اغلبم ءاهبلاو قئورلاو ةماخضلا نم نييمطافلا مايأ

 . ىزيرقملا مث * ىهاظلا دبع نباو ىاضقلاو قالوز نبا مالفأك «ةعزأب مالفأ

 ةميظعلا تآشنملاو حورصلا هذهركذب من نأ «زجوملا ماقملا اذه ىف عيطتسأ الو

 بهذلاب تنيز ةمفت ءاهيأو سلاجمو ةخذاب روصق نم «ةيمطافلا ةلودلا اهتماقأ ىتلا

 تناك بتكلارودو «ةحل لاو رئانذلاو فحتلا عاونأل ةميظع نئازحتو « ىهوحلاو

 انه ملن نأ عيطتسن ال 5" ؛ عراوشو نيدايمو رظانمو نيتاسوو.« فولألا تاثم مضت

 «ةرهاقلا شرع ىلع نييمطافلا دعب تبقاعت ىتلا نيطالسلا لود هتأشنأ ام كذب

 ةميظعلا دجاسملا نمو «امهريغو ةضورلا ةريزحو لبخلا ةعلق ىف ةمخفلا روصقلا نم

 « ةيناطلسلا قرطلاو نيدايملاو تاهزتنملاو « ةليلخلا دهاعملاو سرادملاو راثآآلاو

 نادت ةرهاقلا تلاز ام ىتلا ةميظعلا تآشنملا هذه خيراتف «روصعلا فلتخم ىف

 تسيلرصم ىف مالسإلا ةراضح نم ةعساش ةضايف حاون ميرات وه انإ ءاهنم ريثكب

 ىزبرقملا ططخ ىلع ئراقلا لين امئإ و ؛ اته (مللواحن ؛أ ىعّدن الو انعوضوم نم
 «ةيزعملا ةرهاقلا مايق نع اهمتكىتلا ةرحاسلا ةيوقلا لؤصفللا كلت ىلع صخألاب و

 اىلل نورصاعملا هبتك امن اريثك اهيف لقنو «امئاببو اهخذبو ةيمطافلا ةلودلا ةمظعو

 عيطتسن اهريف نود ةرهابلا فحصلا كلت ىفف ؛ ىعاضقلاو ىحبسملاو قالوز نبا لثم
 ولا روصعلا ىف ةرهاقلا ةمظع نم ةيفاش اروص أرقن نأ

 لود مث ا ةلودلا مايأ كلذ دعب ةفالحلاو كلملا ةدعاق ةرسعافلا تنبلو

 ندم نبب سورعلاك «ةيهازلا روصعلا كيتاه ىف ةرهاقلا رصم تناكو . كلامنا

 كلم أبت ىتلا لودلا ةؤقو ءاهانغو اهتمظعب ىالسإلا ماعلا رهبت ءاعيمج مالسإإلا

 ةرهاقلا دن مل ةيمطافلا ةفالدللا نكلو (م44)ه ”ه م ةنس انيأر مك ةرهاقلا ططخ'تعضو )١(

 هم +! يس ىف رصمىلا برغملا نم نييمطافلا ءاقلخلا لوأزحملا مدقو. ماوعأ ةعبر اب اهئاشنا دعب الإ اهل ةدعاق
 ٠ هدعب نم ءافللنا لنمو هلم تراصف اهترامع تمت نأ دعب ةنسلا كلت نم ناضمر ىف ةرهاقلا لخدو

 . دعب ايف نيخرزألا ءالؤه ىلا دوعنس )س2

 ٠ اهدعب امو 4 ١ 4 صر عمم ل »ع8 صار جا ططللا (0)



 من  ##مهادل

 رباك هيلا بذجي «ءامنو فرثو خذب نم هيلا ىهتتا امب ىرهاقلا عمتها ناكو . رصم
 ةرهاقلارصم ففصو دقو ٠ لالجإلاو باجعإلا منيف ريثيف «بوص لك نم مالسإلا

 نم راع نيذلا مالسإلا مالعأ نمريثكر وصعلا فلتخم ىف اهتانيأر يغ نم اهتمظعو

 «ىملدنألا ريبج نباو ىوملا توقايو ىدادغبلا فيطللا دعك برغملاو قرشملا
 . ىرجملا نماشلا نرقلا لئاوأ ىف ةرهافلا دبش ىذلا ةطوطب نبا رهشألا ةلاحرلا مث

 : ةيرعشلا تاملكلا كلتب اهفصوو

 تاذ ٠ داتوألا ىذ نوعرف ةرارقو « دالبلا مأرصم ةنيدم ىلإ تلصو مثد
 نسحلاب ةيهابتملا «ةرامعلا ةرثكح ىف ةيهانتملا ٠ ةضيرألا دالبلاو «ةضيرعلا ييلاقألا
 تنثش ام اهبو . رداقلاو فيعضلا لحر طخمو .رداصلاو دراولا عمي . ةراضنلاو

 «فورشمو فيرشو ٠ هبينو عيضوو ( هيفسو ملحو . لزاهو داجو « لهاجو ملاع نم

 اهتاكم ةعس لع مهب قيضت داكتو ((اهناكس رحبلا جوم. .جومت ٠ ٠ فورعمو كنمو

 ٠ دعسلا لزتم نع حري ال اهيدعت بكوكو دهعلا لوط ىلع دحي اهيابش ٠ اهئاكماو

 . 6 مجسلاو برعلا ىصاون اهكولم تنكمو «منألا اهترهاق ترهق:

 باّك» هناونع الصف ةرهاقلا « بوْغُملا » هباك ىف ىملدنألا ديعس نبأ درفيو

 ةرامحرثك أ ةرهاقلاو » : هلوقب اهفصيو « ةيهاقلا ةرضح "لح ىف ةرهازلا موجنلا

 ىنكسل ارأيد مظعأو « تاناخ نضأو «سرادم لجأ اهنأل ؛ طاطسفلا نم ةمشحو

 اهلك ةنطلساا رومأف ءاهنم لبا ةعاق برقل ةنطلسلاب ةصوصخلا اهنأل ءابف ءارمألا

 دقف توقايامأ ٠ (ىلوألا ةلاقملا نم سمافتا لصفلا) فيللا ديعلر ايتعالاو ةدافالا باك عجاري (1)
 لوألا 6 ةرهاقلا ىلا دقو ىدادغب امهالكر 6 « اهنا ةنيدم لجأو بيطأ ىه» : ةرهاقلا نع همجعم ىف لاق
 ٠ عباسلا نرقلا ةحتاف ىف ىناثلاو ىرجطا سداسلا نرقلا ةمتاخ ىف

 فصرو «(م ٠ ) 1١41 ه هال ةنس سلدنألا نمر صم ىلع دفو دقف ىملدنألا ريبحب نبأ امأو
 14٠( /ةنس نديل عبط) « رافسألا تاقافتا نع رابخالا,ةركذت » ةايمملا هتلحر ىفاهدهاشمو اهراثآ ضعب

 مع "وص

 رصانلا تاطلسلا دهع ىف( م ١ 55 )ها/9 5 ةنس رصم ىلع ةلاحرلا دفو دقو ٠ ةطوطب نبا ةلحر )0

 ٠ نويالق نا
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 اهمسأ ةئيدملا هذه ه : لوقيف كلذ دعب هبلغت دقتلا ةمزن نكلو. «رثك أور اهف
 .ةنيدم اهنأل «ةتثياع ام فالخ ىلع اهننامو اهييتارت ىف نوكت نأ ىغبني ناكو ءابنم ظعأ ٍ

 :لوقي مث اهماحدزا ةدشو ءاهعراوش * قيض مليو ٠ «نييديبعلا ءافلخ رظعأ زعل اهانب

 قيضي اهف تيشم اذا تنكدقلو «كلذ ىف اهنم الاح أوسأ برغملا ٍدالب فرأ لود

 دوم هنأ ديب ٠ ٠ « نيرصقلا نيب ىلإ جرعأ ىتح « ةميظع ةشحو ىنكراتو ىردص

 : باعإلاو اضرلا نع مني امب «ةحرملا اهيلايلو اهراهزأو ابضايرو اهبتاهزتنم فصيف

 : هلوق ف نماشلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىف ةرهاقلا ىزيرقملا فصيو
 رظانملاو نيتاسبلا ىلع لمت « ادحاو ادلب اراصف ةرهاقلاو رصمرئامع تلصتاو »
 «تاماملاو تاناللاو قدانفلاو «قاوسألاورسايقلاو عابرلاو ءرودلاو روصقلاو

 عماولباو دجاسملاو ةراكحألاو تاراملاو ؛ططخللاو بوردلاو ةقزألاو عراوشلاو
 « نوشلاو حباطملاو «تييناوحلاو «برتلاو سرادملاو دهاشملاو « طيرلاو اياوزلاو

 «ضعبب هضعب كلذ عيمج الصتم ؛؟تاهزتنملاو ضايرلاو هرئازحلاو ناجلحلاو كربلاو

 . ىلإ ةزيماب لينلا طاش نمو « شدحلا ةكرب ىلبقريزولا نيتاسب ىلا ريت دجسسم نه
 قيضت «ددعلا ةدايزو ةراعلا ةرثك ىف نكامألا هذه تلاز امو ٠ مطقملا لبحلا

 (هتدوج ىف اوقنأتو «اهنيسحن ىف اوغلاب امل « مهب ابجم لاتختو «مهترثكل اهلهأب

 نم ريثك الفن ةئاعبسو نيعب رأو عسل ةنس ىف ريبكلا ءانفلا ثدح نأ ىلا '« اهقيفتو

 . م هاكردأ ريثك قبو عضاوملا هذه

 عماوحلا نم «ةيصاقلاو رصم ىوحتو » : هلوق ىف هرصع ةرهاق فصي مث

 رظانملاو «ةليلها نكاسملاو ةميظملا رودلاو ءاياوزلاو سرادملاو طبرلاو «دجاسملاو
 ةرومعملا رسايقلاو «ةرعافلا تاماخلاو ةرضنلا نيتاسبلاو «ةخغعاشلا روصنتلاو ةجيبا
 ' ةئوحشملا تاناخلاو « سفنألا ىبتشت (مم ةءولملا قاوسألاو « عاونألا فانصأب

 . (هيلا راشملا طوطخملا ) برغملا بات (1)
 . موو صر ج -- ىزيرتملا (0)



 نكميال ام روصقلا ىحت لا برتلاو «ناكسلا لكل قدانفلاو « نيذراولاب
 .٠ 6 دقه فرع الو هرصخح

 . رم ةلسلسل ةضرع ىطسولا روصعلا لالخ تنل ةررهاسقلا رصم نأ ىلع
 حورص تضؤفو « عوجلاو ءابولاو ةروشلاو برها ابتحاتجاف « ننو بوطحلا
 اكنف اهم ّدشأ ةعيبطلا بئاص.٠ تناكام اريثكو ٠ ىرخأ دعب ةرص اهراهدزاو اهتمظع

 رصنتسملا ةفيلارصع ىف ىرجحلا سماخلا نرقلا فصتتم ىفف ٠ ةروثلاو برحلا نم
 (ه غهؤ - ؛45) ماوعأ ةينامث ءاهز هفصع دنتما لئاه ءايو رصمب عقو «هللإب

 لقالقو بورح هتبقعأو « طحقلاو ءالغلاو قرشلاب نرتقأو ( م ٠٠64 - #٠١

 نم ةعورم فونص «دهعلا كلذ ىف ىرهاقلا عمتجملا باصأت «دمألا ةليوط ةيلخاد
 اهدهاعم تسردو ؛اهحورص تفعو (ةرهاقلا رصم ةمظع توئو « نحناو دئادشلا

 . «ىمظملا ةذشابةيكنلا هذه فرعتو» ناكسلا نمت رفق أوءاهنيدايمو اهقرطتيرحتو

 ريم نب رواش نييرصم ىف ةيلهألا برحلا تراث «ةيمطافلا ةلودلا مايأرخاوأ ىفو

 "واش مزهف «بجالا ماظّرض هسفانم نييو «هللا نيدل دضاعلا ةفيلكلار زو ىدعشلا

 نيب ترجو . هدماف «ماشلا بحاص كنز نيدلا رونب رصنتسا هنكلاو «ءدب ئداب
 باب ىلي امم اهبرغ ىف ةررهاقلا جراخ ءايحأ ةّدع قارحاي تبتنا ةلي وط بو رح نيف :رفلا

 .(م١ #١ هوم هد) ةرهاقلا ىلع رواش ءاليئسأو « هلئقمو ماغرض ة ةميزجب : " ع ةداعن

 ءايحأ تقرحأو ماشلا دنج براحو « نيدلا رون نيبو رواش نيب فالحلا عقو مث
 ذئموي مهكلمو «سدقملا تيب باحصأ جيرفلاب رواش رصنتساو ؛رصم نم ىرخأ

 ءرصم ىلا اوءاجو « هوعد اويلف (برعلا هيمسل كى وأ) ةصقتتتو قر

 جيرفلا نكلو «اريخأ ىهألاب رواش دبتساو ٠ ةديدش بورح نيقيرفلا نيب تعقوو

 .عمف بر صمم ىلع لوتس نأ ىرومآ دصق مث .رصم نه ىرحأ حاونو ةرهاقلا ىف اوقب

 .م5616 صا جا ىزيرقلا )١(

 . 0و صا جا ىزيرقملا (؟)
 .٠ "88م صا جاع ىزيرقملا (9)
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 ةنيدم قرحب ودعلا موجع دري نأر واش دارأف «ةرهاقلا لع فحزو ةميظم تاوق
 01 ةنس رفص ىف لئاه قيع أم عقوو اهئاحأ عيب ىرانلاو طفتلا ثبف «رصم

 ءاهرسأإ ةئيدملا اهيف ترمد ءاموي نيسمخو ةعبرأ رقسأو « (م 1154 ةنسربمون)
 نمرصم ذقني لو ءاثيش نفي مل كاذ نكلو ٠ ارفق اباعثو ةسراد الالطأ تحضأو

 درو رومألا حلصأف « هوكريش نيدلا دس ةدايقب ماشلا شويج لخدت ريغ جرفلا

 .اهقنو رو اهتايح نم اليلق تّدرتسا ىتح ءائيشف اثيش رصم او رمعف سانلا داعو< ماظنلا

 ةّدع ةرهاقلا رصمب تعقو «رصانلا كلملا دهع ىف (م 00١) ) هايم اياب

 تاكو . بهللاو بيرختلا نم مهسْناك باصأ امل اماقتنا طبقلا اهربد « قئ

 ملاقألاو ةمصاعلا ف سناككلاب اوثوف «ةماعلا عوم دبر ىلع تذفن ةببرم ةضمأف 4

 ةّدع ةرسهاقلا رصمب تعقو ىتح كلذ ىلع رهش ضمب ملف ؛ اهرئاخذ اوبهنو اهومدهف

 3 0-0 ةدع اهئءافطاب سانلاو ءارمألا لغشو ءابتمرب ءايحأ ابنه ترد « ةلئاه قئارح

 ةكرح اهنا قيقحتلا نم تبثو . ىرخأ ةيحان ف تبش ةيحان ىف ثدمأ اهلكو

 0 نم اريثك ةكرملا كلت ىف ةرمهاقلا رصم تدسقفو . اماقتنا طسبقلا اهربد
 . ةللملا اهراثآو اهدهاعمو اهرودو «ةمخفلا

 ةئبوألا نم ةلسلس « ةيلهألا بورحلا بناج ىلا ةرهاقلا رصم ىلع ىلاوتو
 ىدادغبلا فيطللا دبع هدبش ىذلا ءابولا وهو «(م1٠117)ه هؤا/ ةنس ىف : ةكاتفلا

 م إو: ةنسرصم ىف ثاعف ءابولا داع مث . ةعورسص اروص هلوهو هفصع نع انل كرتو
 ءانفلا » عقو« نسحرصانلا كلملا دهع ىف «(54"1) ها/ و ةنس ىفو ٠ (م ١؟95)

 .ةيناسلالا اهتفرع ىتلا نغلأ عورأ نم ناكف« برغلاو قرشلا هرامد مو « «ريبكلا

 ىتح طوبملا ىف رقساو ءاديدش اطوبه لينلا طبه 2(م 15 .08)ه م١ . ةنس ىفوأ

 م ١١10 رصم)نيتثودلا خيرات ىف نيتضورلا - ١١ ص ١١ج (ةيداعلارصم ةعيط) رثألا نبأ (1)
 . مم"و صا جىزيرقملا-4١١ صاج

 .ةاالا 0 )0(

 . يش لصق ىف



 فتامرحلا نم ةجئأ افونص تناعو ءرقفلاو ءالفلاو عوم ا اهب ذتشاو دالبلا تقرش
 اهتاهزتنمو اهنيدايم تفعو «ةيصاقلا رصم ءايحأ نم ريثك ىلا بارا ينو ءاقاقلاو

 ه مغا/ ةنسرصع ثامف ءايولا داع ىتحرخ ليج ضم م . اهثاب ىوذو

 طحتقلاو ءالغلاو قرشا ناكو 4 ةنس ىف مث ه م08 ةنس ىف دّدجن دا ١5407

 تناكو . اهثعبم ابلاغ نوكتو ءاهكتفو اهفصع ىف ديزتف نمملا هذه امتاد نرتقت ىهاوظ

 « سهازلا اهعمتج ىلا ءانفلا لما وع ترس « نحما هذهىدحا اهتحاتجا املك ة رهاقلارصم

 دوعت تاك اهنكلو ٠ اهترضنو اهنساحم توذو ءاهتآشنمو اهحورص مئامءد تضؤقتو

 . اهءاببواهتمظع ٌدرتست ام ناعرسو « ةمساب ةيوق نحنا رامغ نم جرختتف «امماد

 عنشأب مهدي ىلع رصم تيبكتف (م ؟47) م١ ه11/ةنس ىف رصمل كرتلا حعتف ناك مث

 عمتجلاب و«رامدلا فونص عورأ اطوخد دنع ةرهاقلا رصمب اولرنأو«نحملاو بوطملا
 حتتفلا ذ ذنم رصم ىف مالسالا ةمصاع تدقفو «مئالاو كفسلا فونص عورأ ىرصهاقلا

 ةليوط اباقحأ تثبلو ؛ ةيعاتجالاو ةيسايسلا اهتيمهأ تدقف اماهءاببو اهتمظعىنائعلا
 هشطب نمو ديدحللا محلا مالآنم اهببصي امم قيفت داكت ال« تابسلا نم رامغىف حزرت
 ؛ اهدراومكرتلا دغنتسانأدعب «ةميظعلا راثآلاو دهاعملاءاّسنإ لع ىوقت داكن الو ( هثيعو

 . رامدلاو لالالا لماوع ىرمعم ا عمتجا ىف و ىف مهكح ثبو ءاتورث ماعد اوضوقو

 مرحملا - ١ا/8 هينوي) رشع نماثلا ىررقلا ةياهن ىف ىضرفلا حتفلا ناكو:
 ١8٠١( ةنسرب وتكا ىتح) ماوعأ ةثالث وحن رصم نويسفرفلا لتحاف (ه 1818 ةنس

 اهئايحأ نه ريثك ىف ةرهاقلا رصم تبيصأو « نتفلاو بورحلا نم ريثك اهلالخ عقو
 ءالج دعب تدتما ىلا لقالقلاو بوطحلا هذه تلغشو «هيوشنلاو بارحلا عاونأب
 ترقتسا املف . ديدجتلاو ءاشنإلا لامعأب مايقلا نع رمعم «ةلي وط اماوعأ نيبسرفلا

 « اهتيالول ىلع دمت عارقلب رصم كح ىلع عازتلا متخاو «ةنيكسلا تداسو لاوحألا
 . س ططنللا نم ةريثك عّصاوم ىف ه م١ «ةنصرصمب تعقو ىلا نحناو ثداوحلا ىلا ىزيرقملاريشب )١(

 .اهريغوا١١١!ر5١١٠ر ١٠هرول) ص و جوه نص ١ جالثم عجار
 مثالاوكفسلا فونمص نم هربكيرا امو كرتلا عئاظفل ةدع الوصف رصم حيران ىف سايإ نبا درفي )20(

 . (اهدمب امو ١ 4 . ص هو 7+ ةنس ثداوح ىف ثلاثلا ءزلبا) ببلاو
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 ' نم ةرهاقلا تزرب و«ةعدقلا ةماعلا ف ديدج نم لمعت ريمعتلاو ءاَسنإلا دب تداع

 دجللا نم ةديدج ةايح لبقتستل :ثورق ةعبرأ اهيلع تلاوت ىلا نحنو بوطمللا رامغ
 ابتآشنمو اهئايحأب ةرهاقلا هيف تظفتحا ىلا تقولا سفن ىفو ٠ ءاببلاو ةمظعلاو
 « ةثدحم ةمفن ءايحأ اهفارطأو اهتابتج ىف تماق «ةميظملا ةينفلا اهراثآو ةيميراتلا

 « ىطسولا روصعلا ةيهاق تداعو ؛ةريبك اندم اهتاذب نؤكت داكن ةعيدب حاوضو

 مضت انرصع ىف تحضأو ؟ مالسالا ندم ةماز ىف اهتريس ثيدحلا رصعلا ىف ديعت

 «ةرماعلا قاوسألاو «ةميظعلا نيدايملاو «ةحيسفلا عراوشلاو «ةرخازلا ءايحألا نم

 «فحاتملاو بتاكملاو ساككلاو دجاسملاو سرادملاو « ةليلخلا تآشنملاو دهاعملاو

 لئاسوو « ىهالملاو ىهاقملاو حراسملاو قدانفلاو «قئادحلاو تاهزتنملاو روصقلاو

 للم هب زانمت امو «ةيبروألا مصاوعلا .مظعم هب عراضت ام « ةثدحما لقنلاو ليمجتتلا

 هتقانأو هخذب و هتيبرتب عراضي هيحاون ضعب ىف ىرهاقلا عمتجملا ىضأو ؛ابنم ريثك
 . ةنيدمتملا تاعمتجلا قرأ «هتيهافرو

 اندهجرصقي ةمهم كلتف «ةثدحملا اهططخو ةرهاقال خرون نأ لواحن انسلو

 عيطتسدالو « هتعارب و ىزي رقم ةرباثم الإ اهب طيجيالو ء ابي عالطضالا نع فيعضلا
 « ىطسولا روصعلا ةرهاق تناك اذإ هنأ ىلع ٠ هماقو ىزيرقم نايب ريغ اهرب وصت

 (بهتمظع فصو ىف اوضافأف «ءارعشلاو باكا رباك أ نم ةرهمج بابلأ تبلخ دق
 اضيأ رحسلا اذه تثفن دق اهناف « ماقملا هل عستي ال امم مظنلاو رثثلا عئاورب اهئامو

 ءاصقتساب اوماهو « ابح روصعلا رك ىلع اهب اوفغش « نيخرؤملا رباك أ نم ةرهمج ىلا
 '«اهنحم مايأ اوعبت' اك ءاهراهدزاو اهتمظع راوطأ اوعبتتو « اهراثآو اهدهاعمو اهططخ

 «اهتاعمتجمو اهراثآو اهدهاعمو اهططخ :ةرهاقلا ميراتف .فصولاو نيودتلا قداصب

 ةاورلا كئلوأ دوهجم نم فرط ىلع ىتأنسو .ةيمالسالا رصم خيرات ىف اريبك اغارف الكب
 «هززعمايأو هرثآمو هساحي اوداشأف نطولا عوبرب ابح اوفغش نيذلا «ءايفوألا نيخرؤملاو

 اهراوطأو اهروصع فلتخم ىف ةرهاقلا رصم نم انل اوفلخو «هبئاصمو هنحم اوثرو

 . اهعدبأو روصلا قدصأ



 لاشلارخإ
 طططخلا وبختؤم

2-0-0-0 

١ 

 ١ ىزيرقملا ىلا مجحلا دبع نبا نم

 . ةيمالسالا رصمل ىرصم خرؤم مدفأ وه محلا دبع نب نحرلا ديع نأ انمثف
 لقأ ءاهزاجيإ عم ططخملا نع هتياور تناك د قو .رصم ططخل خرؤم مدقأ اضيأ وهو

 ةناكم لغشو ءططخللا بان نم نيرخأتملا دب لع ىهدزا ىذلا ثازثلا اذمل ةدام

 . ةينارمعلاو ةيعاتجالا هيحاونب طابترالا ّدشأ طبتراو « ةيمالسالا رصم حيرات ىف ةماه
 «ةميظعلا ةيمالسالا ةئيدملا حرص ىف لؤألا رجا وه انيأر م« طاطسفلا مايق ناكو

 طاطسفلا تناك الو . هانحرش ىذلا وحنلا ىلع ةرهاقلا رصم ىلا تلاحتسا ىتل
 ةياور ناف «حتفلا ف تكرتشا ىتا لئابقلل الزتمو «مئافلا دنجل اكسعم تأدب دق
 لئابقلاو ءامعزا اهذخا ىتلا عقاوملا لوح صخألاب رودت« ططخللا نع مما دبع نا
 عماج ) عما دجسملا نم لئابقلاو همز لزام عقاوم نيبف ؛ لزانمو قطانم مل
 ءامعزلا اهماقأ ىتلا« ىلوألا ةعيطاوللا روصتلاو رودلا فصي و ةرامإلا رادو «(ورمع

 «لئاوألارصم ماكح رودو هَ دبع هنباو صاعلا .:رب ورم رادك «اهوثراوت مث

 « ىدادغب ىدقاولا نكلو ٠ مكمل ديع نبا هبتكب نأ لبق « رصم حوتف يان ىدفاولا بتك 00(

 ٠ ىخيراتلا قيقع ::ا ىلا هتم صصقلا ىلا ليمأ هتباور ف وهو

 هم ض -رصم حوت (0)
 األ او 45 ص حرصم حوف )0



 صخألاب عبتتيو (لوألا اهقاوسأو اهدجاسمو اهدهاعمو طاطسفلا نيدابم لذكر
 تقو ىف طاطسفلا عم تماق ىلا «ةزيحلا ططخ:فصي كاذك ٠ مما دجسملا ءانب
 ةمصاعلا ةياقول انصحو « لئابقلا نم طاطسفلا مهب تقاض نمل الزنم نوكتل ؛دحاو

 ىلع نك امألاو رودلا عزوت تناك فيكو « مئاطقلا فصي مث ؛ئراوطلا نم ةديدلبا

 نم نك امألاو رودلا هذه ىلع ىلاوت امو « تاموكملا فلتخم ىف ةداسلاو ءاسعإلا

 اصوصخ «ةضافإلا نم عون ىف ءهلك كلذ محلا ديع نبا لوانت,و ٠ ريبقتو حالصإ

 قوف هتياور لمتو . ةطاسبلا نم ىلوألا طاطسفلا ططخ هيلع تناكام انك ذ اذإ

 عوب ر نبي عرعرتو أشن « ىريصم انمدق اكو هف ورغالو ؛ةقدلاو قيقحتلا عياط كلذ

 ةياورلا داوم نم اريثك اهنع ثروف « هلبق الايجأ هرسأ اهبف توطو « ىلوألا طاطسفلا

 . انيلا اهلقن ىلا ةقيثول

 .ططخللا ىثرؤملل ايصخ قتسم روصعلا رك ىلع محلا دبع نبا ةياور تناك دقو

 ىزصم خرؤم اضيأ وهو« ىدنكلا فسوي نب دمح رمت وبأ ءاهب عفتنا نم لأ ناكو
 مميمةنسف طاطسفلاب دلو . ةريبشلا «ةَدّنك د ةلببق نوطب دحأ ببجت ىلا بستني
 ؛(مو51) ه "و٠ ةنس ىف فولد ؛ليج وجنب كلا دبع نبا ةافو دعب ىنعأ ؛(مهقا)

 نيثدحما ريهاشم دحأ لي هنأ ىلع سردو «ةياورلا قيقحتن ىنعو ثيدحلا ظفحو

 ةقئ ةجحح ناكو .٠ .رصم خيرات ىف ةماه ىاون ,هقيقحتو هسردب صخو ب هرصع ىف ةأورلاو

 لزأوه «اذه ديدق نبا نأ انملع اذإ و. اهروغت و املامعأو اهلهأو رصمهلاوخأ ةفرعم ىف

 ع ةرشابم هنع اهلقتو « «اهرابخأورصم حوتف» نع مدا دبع نبا ةياور انيلا لقن نم

 ٠ اهدعب ابو ١ اذكر « اهدعي امو ١ ٠١ ص برصم حوتق (1)

 9١و81 ص سرصم حوت (0)
 184 لس ه١ نص تن رصم حوتف  اهتاروطتو ططخللا نع كحلا دبع نبأ ةياور عمجارت (5)
 . ه 91 ةنس قوت ىدزألا ديدق نب فلخ نب نسحلا نب ىلع مساقلا وب أوه )0
 (150ه>18) « جنك » قرشتسملا اهلقنو ٠ « غقملا » ىف « ىدنكلل هتمب رت ىف ىناغرفلا نع ىزيرقملا (0)

 .(0و ١ صر ىدنكلل «رعم هالو ةيمست» باك نم هريثف ىذلا ممقلل هتبّدقم ىف

 ١ ( ٠ ص ) «رصم حوتف» باَك ىف دانسإلا قايس عجاري (1)
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 , هذاعسأ نع اهلقت ىتلا ةياورلا هذهب عفتي نأ « ىدنكلا عاطتسا دح ىأ ىلا انردق
 هرصم ةالو ةَيمسُت» باك اهربشأو اهمهأو «ىدنكلا راثآ ضعب انتلصو دقو .

 اوبقاعتن يذلا ةالولا عيراتوه لقألاو . ءرصم ةاضق ةيمسّن» باكو «رصم ءامأ »وأ
 . (هممغ ةنسم) ديشحإلا دم ةافو ىتح «ىتالسالا حتفلا ذنمرصم مح لم
 فصتم ىلا اضيأ حتنفلا ذ ذشممرصم ءاضق اولو نيذلا ةاضقلا يرات وه ىناثلاو

 فقوو «ليق نه محلا دبع نبا هلوانت حوضوم وهو ؛ ةرجهلا نم ثلاثلا نرقلا

 راكب ىضاقلا ةيالو دنع ىنعأ « محلا دبع نبا فقو اي هشياور ىف ىدتكلا
 الصو ناذللا ناديحولا امه ناوثألا ناذهو . عد نع رعت ءاضقل بق نبا

 طاطسفلا ططخ عب نع ةريسل. ذبل نيباثكلا ىفو ٠ تكلا ثاوت نم نيلماك انيلا

 : ىرخأ لئاسر وأ بتك ةّدع ىدنكللو ٠ مالكلا قايس ىف درت ىلوألا امتآشنمو

 «ملعألا يزل ٍلْم دجسم رابخأ» باك ام طاطا طخ نب ارك اي لرات

 هذه فو ٠ «ىلاوملا» باكو «خيواتتلاو قدتللا» باكو «ىب رعلا دئملا» باو

 اهروصقو اهدهاعو طاطسفلا ططخ خحيراتب قاعتي مب ريثك لئاسرلا وأ بتكلا

 دسملاو ةالولا رابخأو ىالسالا حتفلاب اقلعتم اهف دروام ادع اذه « اهقاوسأو .

 «ؤرمع عماج وأ «عماما دجسملا ميرا وه «ةيازلا لهأ دجسم» بانو ٠ عئاطقلاو
 ضعب نم نوطب رهو ؛ةيارلا لهأ ططخ طسو ىف ءىثنأ هنأل ممالا كاذب ىمس دقو
 «ءابنم مال يوكن اهدنج ددع فكي مو« حتفلاف تك رشا ىتلا لئابقلا

 لئاسر انلصت ملو» عماخلا دجسملا لوح تطتخاو « ةيارا لهأ تيمسو اعم تعمتجاف

 « اريبك امافتتا اهب عفتني ء ططلتا باك ظعأ ىزيرقملا نكلو « هذه ىدنكلا

 نم هم ايدق جنك قرشتسملا رشنو ىناطي ربا فححلا هيرفظ ديحو طولت ىف ايلا الصودقو )١(
 قرشتسملا 0 ر ل يا . « .الولا ةيمس»

 . (19.6884) تسحب نفر
 ؛ةر4ةرال هر ص تع قرشتسملا ةعبط) ةاضقلا باكر « ةالولا باك عجار )0

 ططقل تاراشإ اميحب ايف 64. اس ع..؟ر م.هو5:خرك اور 51ه 4"1رم ٠1و
 . نكامألاو
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 لصو ام لك ىه ةريثك اروذش ابنع لقنيو  هطّطخ نم ةدع عضاوم ف اهركذيو

 ««ططخلا» ىف اصاخ ايامك فلأ دقىدنكلانأ ىلع لدي ام كلانه نأ لع ٠ يم ايلا

 . اهراثآو اهدهاعبو اهئايحأو « طاطسفلا ءاشنإ دهع نم لزدألا رصم ططخ ىنعأ

 : لوقيف هرداصم نمتض هرك ذيو ؛ هططخ ةمّدقم ىف ىزيرفملا هب هوني فلؤم وهو
 دمت ر وبأ « هسعب ناويد ىف اهبايسأ ركذو ءاهراثآو رصم ططخ بنر نم لوأ »

 ريشت كاذكو ؛ قا ف ىدنكلا ةمجرت ىف هركذيف دوعي مث. «ئىدنكلا فسوي نإ

 ىزيرقملا نأ ديب 5 ٌةاضقلاو ةالولا باك طوطخم ىف تدرو ىدنكلل ةمحرت هيلآ

 انمدق ا سبتقي ناك ناو ىدنكلا « ططخ » نم ايش هبات قايس ىف سبتقي ال

 ' هاف ىدنّشقلَقلا ىوس ؛نورخأتملا بالا اهيلا رين املقو ٠ ىرحتألا هبتكنم اريذك

 لوأ وه ىدتكلا نإب لوقلا ىف ئطْخي ىزيرقملاو . ةر اذن اهنع لقنيو اهركذي
 كحلا دبع نباوه ططخلا نيودت ىف لوألا لضفلا بحاصف «ططخلا بك
 فاؤم نم رثك أ ىدنكلا ططخ نكت مل امبرو . ىدنكلا لقت هنعو ؛ انيأر اك
 « ةضافإلاو طسبلا نم ليلق ىف « مكحلا دبع نبا ةدام هسيف لواتت « رجلا عضاوتم

 ٠ «رصم ةأضق ةيمست » باك ىف لعف اك

 نسحلا دم وبأ هيقفلا امه ,«ناننيك نابرصم ناذرؤم ىدنكلا دعب بتكو

 دلو دقو ٠ ا كأملا نع راما ريمألاو «ىرصملا يلا قالوُز نب مهاربا نب
 نم سبنقي ثيح 4686و 4459و 1١ص (؟)و 88 ص ١ جس ىزيرقملا ططخ عجار )0(

 ثيح ؟ 45 ص (1) و ٠ ىلاوملا باك نم سبتني ثيحح 76. و 1"ال ص * جو .٠ ءارمألا باك
 (؟)و ٠ برعلا دنملا ٍباَك نم سبتقي ثيح ١47 ص (؟)و ةبارلا لهأ دجسم باك نم سبتقي
 ٠ قدنللا باك نم سيئقي ثيح 47 ص

 9880 8/1١ و م7١ نص # جا (بتكلا راد) ىدنشقلقلا ىثعألا حبص اضيأ عجار

 - ىدنكلا نم سبتقي ثيح "4و
 1 ٠ صاب ج (ابر وأ عيط)نونللا فشك بحاص اضيأ هد ذ ام اذهو 4 ص١ جس ىزيرفملا )0

 ' ل و ١ ص  ةالولا ةيمست باكل جنيك قرشتسملا ةمدقم (5)
 , 16 ص  ةالولا ةيمسق باتل جنبك قرشتسملا ةعّدقم )()

 ىدنكلا ططخ ىلا ةحارص ريسشي ثيح 0 لل ىثعألا مب عججار )2(

 ٠ اهم سبتقي ثيح م م4 رم صو



 فود

 ريغ . ىدنكلل رصاعم كلذب وهف «(م 118) هم. ةنّسرصم طاطسفب املوأ

 «ةيزعملا ةنهاقلا ءاَشْنِإ و ءرصمب ةيمطافلا ةلودلا مابق كردأو رحخآ اليج هدعب شاع هنأ

 باك نم رك ذ نميف قالوز نبا« ىزيرقملا ذي ملو ٠ (م ؤو1) ه "لاب ةنس فوتو

 قالوز نبا نأ ىلا ةحارص ريش ام هثيدح قايس ىف سيلو ؛ هبا ةمدقم ىف ططخلا
 باك هلو» : قالوز نبال هتمبرت ىف لوقي ناكّلَ نبا نأ ريغ ؛ططحلاا ىفااك كرت دف

 ناف : اهتعص حيزنو  ةياورلا هذه تحص اذاف . «هليف ىصقتسا رصم ططخ يف .
 هلعإو ؛ عسوتلاو ةضافإلا نم عونب ططخلا عوضوم لوانت دق نوكي قالوز نبا
 «عئاطقلا ططخ مث «ركسعا » ططخ « طاطسفلا ططخ بناج ىلا هيف صقتسا

 راثآ كردأو ؛ مهرصع نم ابيرق قالو ز نبا شاع نيذلا نولوط ىنب ةنيدم ىهو

 دبش ىنلا ةيزعملا ةرهاقلا ءاشنإ اضيأ لوانت هلعل لب  ةرهازلا مهدهاعمو مهروصق

 ل اننأ ديب . اهططخم خرؤم لقأ كاذب ناكف « اماع نيثالث وحنب هتافو لبق اهمايق

 0 لكو ٠ فاش سابتقا وأ حرش ىأ «ططخلا» ىف قالوز نبا رثأ نع قلتن

 ىويسلاو «رجج نباو «ىِري ونلاو « ناكّذَح نبا لثم نيرخأتملا باككلا ضعب نأ
 مييرات » انايحأو «رصم لئاضف» انامحأ ىمس قالوز نبال نأ فلؤم ىلا نوريس

 نع همالكىف قالوز نبا نع ىنارغخا همجعم ىف لقني ىوملا اتوقاي نأو ؛ « رصم
 . هلع لقي ىذلا بالا مسا ىلا ةراشالا نود .ىركلو ةيرصملا ندملا ضعب
 نرقلا ىف املاوحأو رصم مييرات ىلع ءايضلا نم اييثك قلت ىرخأ راثآ قالوز نبالو

 ءارسأ ةقل درو « ديشخإلا ةريسو 6« « هللا نيداّزعْلا ة ةريس» اهنم ( ىرجم لا عبارلا

 هذه مهأ رهظب ايف زعملا ةريسو ٠ 0 ةالو نع ىدنكلا باكل ليذ وهو (« «رصم

 . ه 58١ ةنس تافولا بحاص قوت دقو « ١ ١ صر ج (قالوب عبط) نايعألا تايفو 00(

 ؟ ه0 ص ١ ج (بتكلا راد) ىريونلل برألا ةيابتو # ١ 0ص ١ جس ناكلخ نبا عجب ار )2(

 1 ٠ ه مقر بتكلا رادب طوطخم) رج نبال رس اقل ماشا نر اجا ربح 1 1413

 ٠ 5686 ص ١ جو ةجابيردلا ب ىطويسلل ةرضاحملا نسحو (ئيرات

 .٠ اهريفو ؟د0121548ث2149ر1ه5 صا جا ( رصم عبط) ادلبلا مجمم )م

 ةعبط ىف رشو ىناطي ريلا فحتملاب ظوفحملا ةاضقلاو ةالولا بات طوطخمف ل )يذلا اذه دجو دقو (4)

 : ٠ بح ىوذ ةنحلب
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 ةفقئاش ةيوق روذش ةدع زواجي ال هنم انيلا ىبتنا ام نكلو . اعيمج اهسفتأو راثآلا
 اهموسرو اهروصقو اهدهاعمو ةيمظافلاةلودلا تآشنم نع هططخىف ئزيرقملا اهلقنب
 رابخأب ءافتا ظاعتاد بات ىف زعملا نعىيزبرقملا اهلقني ىرخأ روذش ةدمو؛ اهخّذب و
 امأ٠ هبولسأ قئارو رثألا اذه ةيبهأ نع اهتاق مضر مت روذش ىهو ٠ «ءافتسلا ةم ألا
 ةبرعملاو ناك ىف ىملدنألا ديعس نبأ دي ىلع اهمظعم انبل| لصو دقف ديشخإلا ةريس

 . معلا اذه ىف اهدهاعمو طاطنمفلا لاوحأب قلعتل ذبن اهفو

 + ىناؤلا دحأ ن هللا دبعنب دما نع راتخلا ريمألا وهو ىحيبسملا امأو
 باطقأ نم ناكو (م )1٠١78 غم. ةنس ىفوتو (موام) مب ةنس رصع دلو دقف
 ؛ هيدل ةوظح لانو هللا سمأب م اهل ةرازولا ىلوت ؛ ةيمطافلا ةلودلا لاجرو ءارمألا
 ىرفاو طسقب ذخأ ؛ سردلاو نافرعلا ىف ةبآ ناكو ؛ ىرحخنأ ةماه بصانم ةدع لغشو
 هحيرات اهم «بتك ةدع هيف فلأو * حيراتلا نيودتب فغشو (هرصع مولع فلم

 ءارمالاو ةالولا نم اهّلَح نمورصم حيران وهو ؛ ءرصم رابخأ » ىمسملاريبكلا
 اهمظنو اهصاوخو اهلين رك ذو «ةينبألاو بئاجعلا نم اهب امو ؛ءافلحلاو ةمئألاو .

 ىخيرانلا ىحيسملا دوهجم ناك دقو . ىرجحلا سماخلا نرقلا ةمتاف ىتحءابئأعمتجمو
 سع هيالث غلب» هح رات نأ «ةنباعمو ةيلر نع ناكل نبارك ذ دقفوبيرا اد ايظع

 ىلع ءايضلا مظعأ بير الإ قلي ىذلا محضلا رثألا اذه انلصي لو ٠ الرواس

 م 498 4100و 4 هلو ؛8 ءر عمور # م6 صر جس ططخلا قر وذقلا هذه عجاب (1)
 ال1180 ر 5 صال جيف ىرخأ اروذش اضيأ عجار

 ترتملاو اعني أريك امنت (ندِل)إ حذو ةنس ذنم (191107388) تقسكلات قرشتسملارش (؟)
 باّكلا ىف قالوز نبال ديشخإلا ةريس نم ريك سابنقا هيفو « هنم عبارلا داجناوهر « برخملا رابخأ ىف
 . «جفط ىنب ةريس ىف جدلا نويعلا» مماب نونعملا

 «مم صور جاس ناكلح نبال تايفولا (؟)

 يرانا ىجبسلا تافنصم نإ : اضيأ ناكاخ نبا لوقيو - هم ص ١ جس تابفولا (4)
 ٠ مدع اهنم كلي و « نيثالث تغلب هريغو

 ىزيرقملاف - ىرجهلا رشاعلاذرقلا ىتحرثألا !ذه عدلا نيرخأخلا نيخروملاو باككلا عم ريشي )0(
 سس نالمالا)ىواغسلا كلذكو ١( 6 0 ص ؟ ةرضاحم | نسح) هيلا ىطويسلا راشأ دقو ٠ ٌءدع اروذش هنمسبتقي



 مل |

 هتيصخشو هللا سمأب 5 اا ةريس لع اهس الو لقألا اهرصع ىف ةيمطاقلا ةلودلا خيرات ٠
 نيخرؤملا نم هريغو ىز رقملا دب ىلع هنم انتلصو ىلا روذشلا نكلو ؛ةذفلا ةبيرغلا

 اذه ةميقب هونت ءاهحورصو اهنئازخنو اهروصقو ةيمطافلا ةلودلا لاوحأ نع نيرحأتملا
 اهدهاعمو اهراثآو رصم ططخ لوانت دق هفلؤم نأ ىلع اضيأ لدتو «هتسافتورثألا

 . ةضافالا نم ريثك
 ىضاقلا وهو ٠ صاخ فلؤم ىف اهيعوتساو رصم ططخ نع ىعاَضَقلا بتكمث

 رخاوأ فرصمب داو . ىنفاشلا هيقفلا اضقلا رفع نب ةمالس نب دم هللا دبع وبأ .

 ىلوتو«ثيدحلاو هقفلا ىف امامإ ناك .(م ١٠+م)هلِو ه6 ةنس اهب وتو عبزلا نرقلا
 ه (هرجار )4٠7  ىمطافلا هللاب رصتتسملا ةفيلخللا دهعىف ةلودلا ماهم نم هريغو ءاضفلا
 ك١ ١هه) هوغو ةنس ةينيطنطسق ةروطاربمإ ارودويت ىلا أريفس رصتتسملا هدفوأو
 فشك بحاص هركذ يلو . ١( 07 ض ةطوطخملا بتكلار اد ةخسن  خيراتلا لهأ مذ نميف خيب وتلاب تح

 هردصأ ىذلا لايروكسإلا تاطوطخم نع همجعم ىف (08821) ىريزاك قرشتسملا كذ نكلو ٠ نونلفلا

 بترماهئاجعو اهضرأو رصم خيرات نع تادلجم ةعبرأ»لاي روكسالا ىف دجوب هنأ 111 ٠ ةنسوف ةينيثاللاب
 < (فلستستطت) اك ىحيسملا زيزملادبعنب هللا دبع نيدمش فينصت ١ ه4 ١ 4 ةءس ةياغل نينسلا بسح

 مضر كلذو « ىحيبسلل رصم حيران وه دوصقملا نأ ىف كش نم سيلو ٠ (؟ةرقف ه١ ةرم ىريزاك مجعم)

 جردوبنريد قرشتسملا هعصو ىذلا ثيدحلا لايروكسإلا سرهف ةعحأ ع دنع انئأ لع . مسالا في رحت

 ٠ ىحبسملا باكل اركذ حيراتلا بتك ىف دجن مل +١57( ةنس) لاستفورب ىقيل قرشتسملا هرادصإ ىلوتو

 ءاهدوجو ىري زاك مجعم تبث أ ىذل اراثآلا نم ريثك نأشعاضدقلاي روكسإلا ىفهثم ادوجوم ناك امن هاظلاو

 م1994 710و9 172107141 1071 ص ١ حاس ططقلا ىف روذشلا هذه عجار (1)
 !١مراهرا4ردر 4# ص(؟)جد ؛ة4ر, ؛؟الو 450240 8غث/4هالر 4211404
 ؟18؟ر15م.راةهوا4هرا4و

 "517# صار جاب ىثعألا حبص اضيأ عجار

 ثداوح ىف رصم رابخأ) ىاضقلا رصاعمرسيم ..ربا ةناور ىهو « ةحجارلا ةياورلا ىه هذه (؟)

 ١ ج ةرضاحملا نسح ) ىطويسلا ةياوو اذكو (ه 86 ص ١ ج تايفولا) ناكلخ نبا ةياءرو 4(6 5 4 ةنس
 ( ه ص ١ ج )ه 4 ه7 ةس ىوت ىعاضقلا نأ ططللا ةمّدقم ىف ركذي ىزيرقملا نكلو ١188( ٠ ص
 ةمّدقم ىف ةمج رلا هذه عججار ) ةماعلا ةياورلا عم اتفتم ؛ ه غ ةنس ىفوت هنأ ىنتقملا ىف هتمجرت ىف رك ذي هنأ عم

 ١ ١( ٠ ص «ةالولا ةيمستل »جنبك
 ططخ ىف 15و -(4 4 /ةنس ثداوح ىف )رسيم نيالرصم رابخأ ىف ةرافسلا هذه ليصافت عجار (؟)

 ٠ مداق لصف ىف ابلإ دوعنسو 6« م90 ص ١ ج - ىزيرقملا
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 رصم ططخ ىفاب تلال اضيأ جيراتلاب لغتشاو .رصم نبي و اهنيب علصلا دفع وايل

 هنم انلصي ملو؛ «راثألاو ططملا رك ذ قرف » وهو كلماك ةوسأ ىزب رقما انيلا لقن

 يف قف
 ؛ ىزير فملاو ىدنشقلقلا اهسال و ني رخأتملا نير ملاو باتكلا ضعباهلقت روذش ريغ

 ةيمهأ ططخلا ىف ىءاضقلا فلؤمل ناك دقو ٠ نطاوم ةدع ىف هنم سبتقي امهيلك ناف

 ةدشلا ةرتف اهملاعم ريغت نأ لبق ةرهاقلارصم ططخ نع انتلصو ةياوررحآ هنأل ةصاخ

 لبقو؛ه454 وع «5ىتتس نييرصنتسملا ةفالخ ىفرصمب تلزن ىتلا بارخللاو ءابولاو

 ىهز ٠ اهحورصو اهملاعمو اهططخ مظعم ىف اديدج اقلخ كلذ دسعب نم ثعبت 7 نأ

 هرداصم نض ىعاضقلا باك ذي ذإ ططخلاا ةمّدتم ف ىزيرقملا 05 هوني ةقيقح

 ةدشلا ىتس لبق ةئاعبرأو نيسمحو عب - ةنسم ىف (ىتاضقلا ىأ) تامود : لوقيو

 باك نم انيلا لقت امم هاظلاو ٠ مقل عضومو عمأب الإ قس مو رك ذ امرثكأ رثدف

 «ةضافالا نم عون ىف حتفلا ذنم اهميراتو اهراثآو رصم ططخ هيف لوانت هنأ ىعاضقلا

 تبتاام هيلا فاضأو«قالوز نباو ىدنكلاو محلا دبع نبا دوهجي كلذ ىف عفتناو

 يعاضقلا دوهجم رم انيلا ىهتنا كلذك ٠ هرصع ىف ةيزعملا ةرهاقلا لاوحأ هبلا

 نزحوم» ( هتمّدقم ُّق هفلؤم هقصن م لع وهو «فراعملا نويع» وه رحآرثأ ىيراتلا

 ن.رشعو نيثثا ةنس ىلا ءافلخللاو كولملا تايالوو ءافلخلاا خيرا ءاينألا كذ ىف

 1 انيلأ لمي مريكأ فلؤلرصتخم هلعلو . «ةرجحلا نم ةنامبرأو

 نرقلا لئاوأ ىتح نيرخأتملا نيخروملا نم ةرهمج ىعاضقلا دوهحي عفتنا دسقو

 نع متفلا ةياور لقت هنأ رصم حتف نع هبتك ايف ىطويسلا ركذيو . ىرجملا رشاعلا
 هص ا جس ططفلا )١(

 14--م51ر الزر .رل 7 ر144ر 44 صال جس ىثعألا حبص عجار (؟)
 1 غ0 رثاء ر 9 ل رلااو

 1 كو 11 4الر!17ر 7ر25 218ر1 ص و جس ططحلا (0)
 1همرادارا4مرا/8/ب21452145١5١1را»ا ص (1)ر نانو ا الل

 ؛ههر هر 0ر5 "5ر66

 ه اص او جا طلخا 2(

 ٠ جراتا مالو مقري ةظوفحمآ ع وم نوم باكا اذه نم ةطوطخم ةخسنةب رصملابتكلارادؤدجوت (0)



 دقف دق عاضقلا فلز نوكي اذه صو ؛ةطخب اي وتكم «عاضقلل ظطفلا باك د

 : اريبك اعافتنا هب عفتنا نأ دعب رخأتمرصع ىف

 ريمأ دي ىلع سماخللا سررقلا رخاوأ ذنم ةديدج ةأشل ةرهاقلاو رصم تأشنو

 ططلتا ميرا نع ائيش فرعن الو ٠ هاشنهاش لضفألا هدلوو ىلا مار ذب شويحلا

 عوضوملوانت ىذلا نإ : لوقي ثيح « هتمّدقم ىف ىزيرفملا ركذ ام الإ رصعلا اذهىف
 قوتملا ؛ىوحنلا تاكرب نب دمح هللا دبع وبأ هذيلت وه «ىعاضقلا دعب ططخلا

 (افاقوأ) اسابحأ تناك عضاوم لص هيف هين باك ىف «(ماا5؟)ه هن ةنس

 هنأ وجال نكلو ؛ فلؤملا اذهنم ىزيرقلل سابتقأ ىأ لع رثعن ملو ٠ . تبصتغاو
 . . سابحألا نع هبتك يف هب عفتنأ |

 اريثك ف رعنال انأ ريغ ٠ ةيرمدملا ططخلاا عيرات ىف ةديدج ةلحرنم أدت انهو

 هستقا امو اضيأ ىزيرقملا وه انه انعجرمو .رصعلا اذه ىف ططخلا وخرؤم هبتكامع

 ةباّسللا فيرشلا وه ططخلا نع كلذ دعب بتك ىذلا نإ : لوقي وهف ؛هططخ ىف

 ي همسا اياك عضوف (موأ# ب )1١1) (ه هم - ه10) ىئاوخا دعسأ نب دمم
 لع ىف ىزيرقملا هنم سبتفي فلؤم رهو 2 «ططملا نم لكشأ ام مجسَي طقتلا»

 بعصي هنأ ريغ ٠ «تريد دق راثآو تلهج دق ملاعم ىلع هبند : هنإ لوقيو « عضاوم

 2 00 ثحبلاب ىناؤملا هصخ ام ةيقيقح ىلع سابتقالا اذهب لدتسن نأ انيلع

 ْ ٠ اهيحانم بعشتو هتارقف نيابل ارظف

 رعثأوأ ىنعأ ؛ططخلا نم هفلؤم ىناوحلا هيف بتك ىذلا تقولا سمت ىفو

 اص وبأ وهرصم ءالزن نم ىمرأ ىنارصن بتاك عضو « ىرجمملا شداسلا نرقلا

 ."٠ ص ١ ج ةرضاحملا نسح (1)

 ه ص ١ جس ططخلا (؟)

 ه اهدعب امو ؟ 4 ص ؟ جس ططقلا (0)

 . 8 ص ١ حج  ططخلا )

 ما ص (؟)ر 78108.59 نس ١ جس ططللا ىفر وذشلا هذه عجار ()
 1 ياة(ةراآةةمخراإ4#ر٠:1رو١ا5ركام8ر/ ١٠5؟راكؤر

 .٠ ناو ىرخأ بتك نم رود اضيأ هذه نر



 ا : 5

 '«ىراصتلاو طابقألا ءايحأو ةيرصملا رايدألاو سناكلا ميراتب هيف ملأ افلؤم ىنمرألا

 ىبنا دقو .اهجارخنو اهعاطقإ و ةلودلا لامعأ ضعب و« ةكراطبلاو نيسيدقلا ميراتو

 روصع ىف ةينارصنلا زصم ططخ نم ةماه ةيحان باعت ىذلارثألا اذه نم نع اني انيلآ

 1 مالسالا

 «ةرهاقلارصم ططخ نعرصملا كلذ ىف بتكام ةيمهأ ظحالن نأ بحيو

 مايأ امئايحأ نم ريثك ىف وامدلاو بارحلاب تبيصأ ىربكلا ةدملا نأ انمدق دفق.

 فحل ءاقتا كلذ دعب تقرحأ مث ؛ةيمطافلا ةلودلا رخخاوأ ىف ماغرضو رواش بورح
 ىح بوطخلاا هذه رامغ نم قيفت.تداك امو ٠ (ما159به ه4) جيرفلا

 تسرد اذكهو ؛ عباسلا نرقلا ةصتافو سداسلا نرقلا ةمتاخ ىف اهيف ثاعف ءابولا داع
 . ىرخأ ةرم ةيهازلا ةئيدملا ملاعم

 صهاظلا دهعىفف .ءابلاو ةمظعلا نم ديدج ارصع لبقتست ةرهاقلا عم تداع مث

 " اهدهاعمتديزو ةرهافلا ماما امال .) (هبإب ب هم) سريِس
 كلذ ىف اهراثآو ةرهاقلا ططخ لوانتو . ةميظع ةدايز اهقاوسأو اهنيتاسبو اهدجاسمو
 ٠ سهاظلا دبع نب هللا دبع ننلا يع ىتلفلا وع ءعزا خرؤمو بتاك رصعلا

 ىلوو © (م ١7818 ل 179870 ) 548 ةنسس اهب ىتوتو ه 5. ةنس ةرهافلاب دلو

 لغتشاو « ىهاظلا كللل لئاسرلا ناويد ىلوتو «ايوق الاصتا طالبلاب لصتاو ءامضقلا

 اهدهاعمو اهراثآو ةرهاقلا ططخس نع بتكق يرانا ةياتكب بدألاورعشلا بناجلا
 نع « ةرهاقلا يزعم ططخ ىف ةرهازلا ةيبيلا ةضورلا »ربشألا هبات «اهتاعمتجمو
 . نونظلا فشك ب حاص هركذ دق ناكنإو سيفتلا رثألا اذه قلتن ملاننأ فسألا

 ذبنلا نم «ةريثك عضاوم ىف هنم هسيئقي مب هتسافنو هتيمهأ ىلع ىزيرقملا لدي امنأو

 اريجأ راث دقو ٠ ةيزيلجما ةمبرتب ىبرملا هصن نرقو ١4460 ةنس دروفسك | ىفرثألا اذه عبط (1)
 طوطخم دو هنإ و «رشآ ىطبق بتاك فيلأت نم هنإ ليقو « ىتمرألا اص ىلأ ىلا هتبسن لوح لدقبا ضعي
 0 ٠ قيستل ديقلاز ام ألا نكلو ٠ هل مرتك

 غووصاأمج (0)



 - عو

 صخألاب رودن ىهاظلا دبع نبأ ثحابم نأ ءذبتلا هذه ةعجارم نمودبيو .ةقئاشلا
 ىزيرقملا داكي الف . هرصع ىلا اهتارؤطتو « ىلوألا ةيزعملا ةرهاسفلا ططخ لوح
 اهراكحأو اهيوردو اهعراوشو اهراوسأ « ةيزعملا ةرهاقلاب قلعت (#: اثيش لوانني

 بتتكي ايف هنأش اذكو « ىهاظلا ديع نبا رم سبتقا الا « اهروصقو اهدجاسمو

 ىرصاسقلا عمتجلا نعو ءابنيواودو امئاببو اهخذب و ابيئاجعو ةيمطافلا روصقلا نع
 بلغأو ٠ هاظلا دبع نبال ةقئاش اروذش أرقت هلكك اذ ىف ؛نييمطافلا دهع ف
 بوسنم وهام اهنم نكلو « «ةرهازلا ةيببلا ةضورلا» باك نم سبتقم روذشلا هذه
 ميرات عج ىنع هنألب سهاظلا دبع نبا وه هنأ حجرملاو ««ةيرهاظلا ةريسلا | عماجد ىلا

 دوهج هئمآقم ىف ىزبرقملا هؤنيو ٠ ةريبش ةموظنم ا "حاظلا كلملا

 ٠ ىزيرقملاىنلأ دقو» مدا وعدت ةجاللا تناك باب معف هنإ »لوقي و« يهاظلا دبع نبا

 تاموسوم ا باك ٍضعب هذحتا م” ءابسفتأو هرداصم لجأ ن م اردصم دوهجمنا اذه ىف

 . نانآلاو طلاب قلعتي ايف سابتقالل ابصخ قتسه ىدنشقاقلا لكم

 ىضاقلا « ليلقي ىزي رقما رصع لبق ام ىلا همنأو رهاظلا دبع نب د دوه لموو

 (مرس# ركولإ م مم. هسو) جوتملا نب باهولا دبع نب دم نيدلا جات
 نع فرعن اضيأ اتسلو . « ططحلاا ىف لمأتملا ظاعتأو لّفعتملا ظاقيإ » باك ىف
 نم المح نيس» هنإ : لوقي ذإ « هتمّدقم ىف هنع ىزي رقما هك ذ ام ريغ فّؤلا اذه

 ملظعم هدعب ترثد دق « ةئاميشو نيرشعو عضب ماوعأ ىلا اهططخو رصم لاوحأ

 458424240429887 84و "81ص ١ جس ططللا ىف روذشلا هذه عجار (1)

 ١٠ر1 5را؟ر1 ص(؟)دا: خال د4: مخ1ر/١448ر كار ا؛ 514552450 ر458و

 مر مرارا 4 14راك 14ر10 رو7ر ماو [هو
 « هاظلا كلملا ةريس» هيمسي و « خي راتلا اذه ىلا ىهاظلا دبع نبأ ةمجرت ىف ىطوينسلار يشب (0)

 ىزيرقملا هنم سبتقي ىذلا فلؤملا سفت وه هنأ ديزي ام وهو 6 9 ص أ ج ةرضأملا نمسح سس

 . (14 1 صا جذوتظلا فشك)« هاظلا كلا ةريس» ةفيلخ ىجاح هيبسن و « ةيرهاظلا ةريسلا» هيمسي و

 هسصق ج (0)
 مير موالر "647ه و 4م را" 4 4 را #5 ص مج تس ىثعألا حبص عجايب (4)
 ٠ ىهاظلادء نبا نع ىدنشقلقلا ستقي اعيم اينف 4086 رعإل10ر مبرر وصور 4 رع

 قفز



 ل

 ءالخ ىف مث « نيتسو ىدحا ءابو ىف مث ةئاعبسمو نيعبرأو عست ةنس ءابو ىف كلذ
 : رخآ عضوم ىف هفلؤم نعو باّكلا نع لوقي. مث ا نيعبسو ثس ةنس

 لفغتملا ظاقيإ باك ءرصم ططخ ىف تفنص ىتلا بتكلا نم تيأر امرخآود»
 جوملا نبا باهولا دبع نب دمم نيدلا جات سيئرلا ىضاقلا فيلأت «لمأتملا ظاعتاو

 ىزيرقملا سبتقيو ٠ :ةلامو نيرشعو سمخ ةنس ىلع عطقو « هللا همحر ىريزلا

 «اهملاعمو اهدجاسدو اهراث آو رصد ططخ نع بتكي ايف جوستملا نبا نم اريشك

 ثحاب٠ نأ ىلع لدي امم « ةرهاقلا نع بتكي اهف اًئيش هنم سبتقي ال هنكلو

 . ةرهافلا الرصم ططخ لوح صخألاب رودت تناك جونملا نبا

 ءاطاوحأورصم ميرات ىف نيرخآ باكو نيخرؤم ضعب تقولا اذه ىف بتكو

 نبا خرؤملا ءالؤه نمو ٠ اهراثآو رصم ططخ نم ائيش مهثحابم لالخ اولوانتو
 رصم ططخ ضعب. هي رات ىف لوانت دقف؛ عباسلاذرقلا رخاوأ ىف ىفوتملا« هاش فيصو

 سبتقي هنمو ٠ ريطاسألا نم كلذب قلعت امو «اهراثآو ايئابلخو اهلينو ةميدفلا

 باك ىف (م 1مم#م) ه ا/اما# ةنس ىفوتملا ىرب ولا اذكو ٠ نطاؤن ةّدع ىف ىزيرقملا
 باك ىف (م 54"1) ها/4و ةنس ىفوتملا قرا هللا لضف نباو ««برألا ةيابند

 حبص» باك ىف (م1814) ه 88١ ةنس ىفوتملا ىدنُشسََلا مث « «راصبألا كلاسم»

 ه صر جا ططخلا (1)
 ظاقيا» باّككلاىمسيف هتمّدقمىف ةيمسنلا هذه ىزي رقملا سكعي و« 4 ؟ص ١ جس ططالا (؟)

 . مسأ اهلمجي امهقافتاو « ىلوألا ةيمستلا دروي ىطويسلا نكلو « «لفغتلا ظاعتاو لمأملا

 . "ير رام ص ١ ج-- جونملا نبا نعىزيرفملا هلمث ام عجار ()

 115ر٠. خ75 وا ةالر 114214481 ههراد رز !؛رذ 5 ضص(؟)ر7؛هر
 روحبلا ىهاوج» : هسا «هاش فيصو نبأ ىلا بسني باكل ةيفارغوتف ةخسن بتكلاراد ىف (4)

 ريطاسألا نم اهراثآو مدقلا اهخيران ىف درو امو رصم لئاضف اذ هيف «ىهدلا بئاخيو «رومألا عئاقوو

 نبال عسواو ربك ١ فلؤم نم سبتقي ىزيرقملا نأ ىهاظلا نكلو ٠ حتفلا ذنم نييلسملا اهتالو خعرات مث
 ٠ مأش فيصو

 ؟١"د ١٠5ر1 خ1راالهر 1411ه 1542174 ص ١ جس ططللا عجار (ه)

 ش ؛مءراالالو1؛١ءص(؟5)ر 75ر14!



 كك 1

 اولقن ءاهف صصخت ال تاموسوم باك وأ ءابدأ عقاولا ىف ءالؤه نأ ريغ ٠ «ىثعألا

 محلا دبع نبا لشم نيمّدقتملا ططخللا باك نعرصم ططخ قلعت ام مرمتك ىف
 ٠ هريغو ىعاضقلاو قالوز نباو ىدنكلاو

 ءامسأب ةينسلا ةفحتلا» باك نماثلا نرقلا خاوأ ىف قوتملا ناعبفيا نبا عضوو

 «ابتامامز رك ذو « ةيرصملا دالبلاو ملاقالل تبث نع ةرابع وهو « «ةيرصملا دالبلا

 قبح كلذو «ىجعملا فورح ىلع ةبترم « اهريغو سايحأو قزر نم اهضارأ عاونأو

 9 فرشألا كلملا دهعرخاوأ ىف هااباباب ةنس

 ىرصم خِزؤم «اهحورصو اهراثآو رصم ططخ نع بتك نماثلا نرقلا رخاوأ فو

 دلو . قاسألد نباب فورعملا ىثالعلا ىمديأ نب دمحم نب مهاربا نيدلا مراص وهريبك

 ططخحلا صخو .( م١ 4.1 -1"عو) م. ةنس اهب فوتو ءهاله .٠ ةنس ةرهاقلاب '

 ةطساول راصتنالا » ريبكلا هفلؤم ابنع بتكف «ىخيراتلا هدوهجم نم طسق مظعأب
 مسقلا اذه نأ ريغ . اهضعب ىوس انلصي ل ةريبك تادلجم ةّدع ىف « راصمألا دّقع

 رك ذو ءاهتاشن ذنم طاطسفلا رصم ططخلا ايفاش اضارعتسا نمضتب ءانيلا ىهتنا ىذلا
 ابسناكو اهرايدأو «ابتينبأو اهدهاعمو اهدجاسمو ءاهءاحرو اهقاوسأو (اهئايحأ

 رصم روك نم ريثك ىلع مالكلا نمضتي ا؟ ؛روصعلا فلتخم ىف اهتاروطتو « اهرظانمو

 ططخ نع اريثك نمضتم ال هنأ ريغ ؛ ىرحبلاو لبقلا نيهجولا ىف « ىرعخألا اهلامعأو

 ملا ديع نبا اهس الو « ططخللا بات نم هئافلس ىلع قاقد نبا دمتعي و. ةرهاقلا
 رصم ططخب قلعت ام وه هثحابم ف فيرطلاو . جوملا نباو ىعاضقلاو ىدنكلاو

 اضيأ قاّقد نبا دوهجم نم انيلا ىهتتا دقو . نماثلا نرقلا رخاوأ ىف ىنعأ «هرصع ىف
 ةهزا» وهرحآ فلؤم نم - « «نيطالسلاو كولملا ريس ىف نيقلا ىهوملا» باك

 ٠ نينسلا بسح بتريم اهالكو « «مالسالا عرات ىف مانألا

 ١884 م ةنس ليم باككلا اذهرشني ةيرصملابتكلا راد تينع )١(
 .ه١ ٠ ةنس ذنم قالوب ىف اعبط دقو ٠ نيدلجم ىف مسقلا اذه نمةيطخ ةخسن بكلاراد ف (1)

 .(هو- 4١ص)ابب وردواهتقزألهفصوو « (١م- هص ١ ج ) طاطسفلارودل قاقدنبا فصو هيف عجار

 ٠ سي رابةبتكم طوطخم نعتلقن ىناثلا نم ةيفا شوتف ةخسنو لوألا نمةيطخ ةخسن بتكلاراد ف (*)



 . ندلا باهش عضو عساتلا ثرفلا ة ةحتافوأ اضيأ نماثلا نرقلا ةماخ ىو

 ا ا م0 ) (هرير راس سو) ىدعألا

 . ممالا ىوس ةنع فرغن ال

. 

 هم 0

 ىزيرقملا ططخ

 1 اعيمج لحارملا رظعأو هأ ىهو « ططخللا معِرات ىف ةثلاثلا ةلحرملا أدبت انهو

 اهؤابب ىوذف « نماثلا نرقلارخاوأ ىف.ةرهاقلا رصم ىلع نحلاو بوطحلا تلاوت دقف

 مث ٠ نرق فصن ءاهز «ةشحوملا بارحلاا رظانم ابيلع تبلغو ءاهراثآ تسردو

 "نرقلا نم لوألا فصنلا ف تدتراو «اهءاورو اهترضن ةريبكلا ةمصاعلا تداعتسا

 مظعأ تقولا سفن ىف تبهوو ٠ ةّددلاو نارمعلاو ةماخضلا نم ةبيشق ةلح « عسانا

 دياحت ىف اقيفوت مهمظعأو ءاهططخ ءاصقتساب افغشو 1 اماه مهدشأو «اههخرؤم

 ٠ ىِزِرْفملا نيدلا ل ىنعأ « اهراثآو اهملاعم

 لالخ ر صم ترهزأ ىتلا« ةرهابلا ةيخيراتلا ةسردملا هذه يعز ىزير ملا ناك

 نساحنا وبأو ىنيعلا اهيف جرختو ءاهدوهج مظعأب رصم ميرات تصخو ويقال رقلا

 كات مظعأ انيديأ نيب اهراثآ تلازامو « سايإ نبآو «ىواّحسلاو ( ىدرإ يرتف نا

 «دممنب رداقلادبع نب ىلع نب دمحأ نيدلا قت وهو. :ةينالبنالا رسم جرا ىف هاتيقلت

 174) و ةنساهم فوتو ه + +ةنس ةيزعملا ةرهاقلاب دلو ؛ىزيرقملاب فرعيو
 (ةيفارغوتفلا بتكلا راد ةخسن) « عماللا هوضلا» كلدكو <77 ص ١ جس ةرضاحملا نسح (1)

 455/44 ص ىئاثلا مسقلا

 ٠ ةزراقملا ةراحي فرعت كبلعب ىف ةراحل ةبسن ةيمسنلا هذه نأ ىزي رقلل تحجرت ىف ىواخسلا كذ )م

 .ىلا (ىزيرقملا دلاو ىأ ) هدلاو لوحتف « نيثدحما راك نم هدجو « كبلعب نم (ىزيرقملا ىأ) هلصأ ناكو
 (.٠ ص كوبسملاريثلا ) ةرهاقلا

 نيعيالو ةرجطلا نم ةثاعبسو نيتس ةنس دعب دلو هنإ ( 4 ص ) ططخلا ةجامد ىف ىزيرقملا لوقي ()
 ناك هدلوم نأ ىلع لدي ام ىزيرقملا طخ ىأر « رجح نبا هخيش نأركذي ىواضسلا نكلو ٠ هداليم حرا

 ١١5 ( ٠ ص ١ جةرضاحلا نسمح ) 4 ةنس ىف هدلوم حيران ىطويسلا عضي و ٠ نيتسو تس ةنس ىف



 دع عه اش

  14١ىحيراتلا هدوهجمو ىزيرقملا ةمجرقب ةطاحالل انته ماقملا عستي الو 1 )م «

 قلعت ام الإ ىميراتلا هدوهجم نم لوانتن الو «ةريصق ةحملب هتمحرت ىف ىنتكذ انكلو

 نم الايجأ هلبق توط ىتلا « ةريبكلا ةمساعلا كلت ىف شن دقف . ططخلا خيرات
 «ةرهابلا اهراثآو «لفاحلا ابضامب امئاد قوت تناك ى لاو ؛ لودلاو نيطالسلا
 «ةدلاخلا حوورصلاو عوبرلا كيتاه نيب هتابح ىدم قفنأو (ةيوارو كفم لك ةّمَلُط

 (بهتابرك ذ ىو اهخرؤم دعب ايف نوكي نأ هيلا تحوأ ىتلا ٠ صهزألا ف سردو

 ةسارد ىف طون صصختو ؛ هخويشو رصعلا اذه ةذئاسأ ىلع ذ فموي ريكفتلا لئوم

 سرادملا ف سردتلاو ةباطحلاو ظعولا فئاظو ىف باقتو ؛نيدلا مولعو هقفلا

 ذئموي ةماملا ءاضقلا بصانم نم ىهو « ةرهاقلا ىف بسلا ىلو مث .ةعماملا «
 قشمدو ةرهاقلا ىف ةيئاضق فئاظو ةّدع ىف اهدعب نم بلقتو ٠ ةوظح هل تناكو

 دهز مث . هدعب نه جرف رصانلا كلملا هدلو دنع مث «قوقرب ىهاظلا كلملا دنع

 ةباككلاو ثحبلا ىلا غرفتو ء ةرهاقلا ىف رفتساو ةماعلا فئاظولا ىف ٠ ذنم ناكو

 اهرابخأو رصم صخو . ابهتاتشأ عمجو ريسلاو خيراوتلا ةعلاطمب فغشإ هتوتف
 ةليلج تافلؤم ةّذع كلذ ىف بتكو « هثحابمو هدوهج نم طسق ظعأ اهراثآو ٠

 ميراتلا ريغ ىف بتك اك مالسالا يات نم ىرخنأ حاون ىف اضيأ بتكو ٠ نكلو

 ءاشلودو «ةيمالسالا رصم نع هبتكابف «صاخ عونب ودبت خرؤك ىزيرقملا ةعارب
 اهنم رك ذن «راثآلا سفنأ نم ةفئاط كلذ ىف هلو ؛ اهبعشو « اهتاعمتجمو ءاهمظنو

 ىنأي ام :

 اذه ىف دوصتملا وهو «راآلاو ططقملا ركذب «رابتعالاو ظعاوملا » (1)

 ش . هيل دوعتنو ثحب

 ىتحرصم ىف كيلا لود خيران وهو « كدا لود ىف « كتل 6ع

 . هتافو لييق

 ٠ هوحولا ضعب م ةيمومعلا ةباينلا ماهم انرصع ىف هبشن ذئموي ةبسحلا ماهم تناك (1)



 سس هوس

 نيذلا ءاربكلاو ءارمألا خيرات وهو «ريبكلا غيراتلا وأ « ىتقْلا» (م)

 ْ ٠ مجسملا فورح لع بتر ءاهيف اوشاعو رصم اوكح

 50 ةديفُملا نايعألا مجارت ىف «ةديفملا دوقملا رد مه (4)

 ةلوبللا رات وهو «ءافلّتما نييمطافلا ةمألا رابخأب « ءاقتلا امنا » (ه)
 ىذلا نأ ققحملا نكلو .٠ هللا نيدل زعملارصع ىلا برغملا ىف اهتأشن ذنم ةيمطافلا

 ' ش ٠ طقف هنم مسق وه انلصو

 7 « بارُعألا نمرصمب امع «ٌباَرمالاو نآيبأ د )5(

 ٠ « طاطسلاو رشم كولم ىف «طاقنألا ىماوج دفع » (1)
 مظعم قلتن نأ ديعسلا ردقلا ءاش دقو ءرصم يرام ىف ىزي قمل هبتكام مهأ اذه

 ىلا هنم ءايضلاري مل نإ و « هيف ام سفنأ صخألاب قلتن نأو « لفاحخلا ثارتلا اذه

 لب« اعيمج راثآلا هذه لجأو مظعأ وه « ططخلاا » باك لعلو .ليلقلا ىوس انموي

 هب علطضا ىذلا « قاشلا ىخيراتلا دوهجنا كلذل ةصالخ سفنأ عقاولا ىف وه

 مني « عتمم نايب و راكتباو ةعارب نه هعبطي ٠١ قوف وهو « نرق فصن ءاهز ىزيرقملا

 « هسأر طقسمو هنطو وحن خرؤملا خلاوج "الي ناك ىذلا قيمعلا بحلا كلذ نع

 « هتاداعسو هنساحم نب ودتو « نطولا اذهراثآ ديلختت ءافولا فغش نم هودحي ناك امعو

 ةمدقم ىف هلوق ىف اهنع ىزيرقملا حصقي فطاوع ىمو ٠ هنحمو هثاصم ءاثرو

 ىغمو ( ىسان عمجو 4 ىبرتأ بعلمو « ىسأر طقسمرصم تناكو» : «ططخللا»

 «ماملالا ٠ رشبلا نع ؛ ربخلا : اهنم « هريفر حيراتلافراثآلا نمرخ لفاح تبن' ىزيرقلا (1)

 «رابخإلا ٠ ةبيجعلا تومرضح رابخأ ىف « ةمرغلا فرلعلا - مالسالا كولم نم ةشبمللا ضرأب رخأت نم ىف

 ٠ ةثيضملارردلا ٠ مشاه ىنب و ةيمأ ىف, نيب « مصاختلا . ءافلخلاو كول لا نم ج نمركذ ٠ راذعألا نع
 دي رجحت ٠ ةيندعملا ءاسجألا ةفرغم ىف « ةينسلا دصاقملا ٠ عابتألاو ةدفحلا نم ىنلل امب « عامسألا عانما
 دقو ٠لثا « ةيبرعلا دوقنلا ميرا ٠ ةيعرشلا لاكألاو نازرألا . دئاوفلا عبنمو « دئارفلا عمه ٠ ديحوتلا
 ٠ ةرومهم وأ ةطوطخم ةيرصملا بتكلا رادب ةدع اهنمو ٠ اهنم ريثكلا انيلا ل صو و ٠ اعبمب ىواخلا اهكذ

 لوانتتساككلو .اهباكامأو اهئاعوضومب ماملالا ماقم اذه سيلو٠ ةيبروألا بتاكملا ف ارثعبم لازي ال اهضعب و
 : «ىرصملا+راثلارداصمو ةيمالال ار صم ىشرؤ.» نءهعضوب ىعن ىذلا انباك ىف صاخ حي ىف الصفم هلك كلذ



 هس جالس

 ءهركو ىف ىانج ىبر ىذلا ىؤجؤجو ؛ ىتماعو ىتصاخ نطومو « ىتماحو ىتريشع
 ىر ىناثآو « للعلا تودش ذم تلز ال ؛ هركذ ريغ سفنألا ىوهت الف ىبرأم شعو

 نم فارتفالا ىلع فارشإلا بحأو « اهرابخأ ةفرعم ىف بغرأ ؛ مهفلاو ةناطفلا

 . «... اهرايد ناكس نع ناكرلا ةلءاسم ىوهأو ءاهرابآ

 ةرباثم نم تحوأ امو «ةمرطضملا ةفطاعلا هذه ةرم اَذِإ « ططخلا » تناك

 « سردلاو ثحبلا ىف ةليوط اماوعأ ىذق ىزيرفقملا نأ ىهاظلاو ٠ دلجو ةيانعو
 لوقيو هنو «ططختا» نيودن ةركف هنهذف رقتست نألبق «رابخألاو تارك ذملا عمجو

 لق دئاوف كاذ نم تعمجو « ةريثكلا ماوعألا ىف ىطخب تديقف » : هتمدقم ىف

 «لاثم ىلع ةبثرع, تسيل اهنأ الإ ؟باهإ ابتبارمغو اهتزعل اهيوحي وأ « بات اهعمجي ام

 رصم رايدب ام ءابنأ اهنم صخلا نأ تدرأف ؛لاونم ىلع جسف ام ةقيرطب ةبذهم الو
 «دهأعملا نم رصم طاطسفب قب امو ؛ةيلاحلا نورقلاو مألا نع «ةيقابلا راثآلا نم

 ةنيدمب امرك ذأو ؛مدعلاو ءانفلا اهمسر وحي نأ الإ قبي لو « مدقلاو ليبا هينفي داك ام ريغ

 هتوحو « عاقصالاو ططخلاا نم هيلع تاعشأ امو ؛ةرهازلا روصقلا راثآ نم «ةرهاقلا

 « لثامألانايعأ نم كلذ سسأ نم لاحب فيرعتلا عمو عاضوألاو ةعيدبلا ىنابملا نم

 تجرختسا اذكهو . «لضافألاو مظاعألا ةارس نم اهداش ىذلا ركذب هيونتلاو
 تغيصو «ةليوط ماوعأ لالخ اهدراوش تعمج «ةئابتم ةرينغ ةدام نم «ططخللا»

 ةباق عيرات نيعن نأ بعصلا نمو . خرؤملا هفصي ىذلاوحنلا اذه ىلع اهتايوتم

 نيب ناك اهميظنتو اهتباك ءدبلا نأ لع لدي ام كلانه نكلو . طبضلاب «ططللا»

 : نيعضوم ىف اضرع كلذ ىلإ ىزيرقملاريشاو . هم؟هو م٠٠. ىتس

 نوملسملا هطتخاذأ ىلا مالسالا لبق طاطسفلا عضوم» نع همالك ىف - لوألا

 : لوقي ثييح «ةنيدم

 : تلق .نامنلا نبا دجسم قاقز ىف دوجوم سايقملا دومعو ءجوَتلا نبا لاق »
 . “© ةلامئامثو نيرشع ةنس ىنعأ اذه انموي ىلإ قاب وهو

 #4 ص م جس ططخلا )١(



 : لوقي ثيح «نيذم ةنيدم» نع همالكىف  ىناقلا

 لا اهنم قيو تبرسو اهلعأ داب دق ةريثك نئادم دع نيدم ضرأب نأكو ... »

 ه6 ةعاق ةئيده نيعب رألا وحن ةثامئاممو نبرشعو سم. ةنس وهو اذه اتموي

 ايف ةدايزلاو ططخلا نيودت ىف ثبل ىزيرفملا نأ ىلع لدي ام كلانه كلذك

 : كلذ ىلع دهاوشلا صعب كيلاو نيماع وحن هتافو لبق ىتعأ ه م48 ةنس ىلا اعايت

 اي وا 0(

 4ف
 .ه/إ/ف ةنس ىلا هحيرات قوس ثيح «ىديؤملا ناتسراملا» يا ىف (؟)

 ناطللا ةالو ىل مالكلا ةقوسيب ثيح هرصع نيطالم نع هتك 6

 ٠ 5 ةنسرخآلا عيبر ىف ىابسرب فرشألا
)6 

 ه ه مهاا/ ةنس ىلإ هخيرات قوسي ثيح « ىفرشألا عماخلا » حيران ف (4)

 ه ملم .ةنس ىلا اهخيرات قوسل ثيح ةريغصلا دجاسملا ضعب ميراتف (ه)
 ند

 ٠ م89 ةنسو م1 ةنسو

 ةدعقلا ىذ ىلا هنع مالكلا قوسل ثبج دعس نب ثيللا ربقنع همالك ىف (8)

 : م

 ةيكلملا ةيويسألا ةيعملا ةلجم ىف هل لاقم ف تسج قرشتسملا كذ دقو - ١848 صر ج (1)

 نأ « هططخ عضو ىف ىزيرقملا ابل دمثعا ىلا رداصملا نع ١١( ص ل4 ؟ ةنس) (0. 8. قم 8.)

 ءاهتالاب قلعتي ايفو ىلوألا ةراشالا لع ءهيلاب قلعتي ايف ادمتعم ه 4٠ و 8٠ ىتتس نيب تبتك ططللا '

 4 ص ؟ كو م4 ٠ ةنس ةدعقلا ىذ ىلا « دعس نب ثيللار بق نع هبتك ام قوسي ىزيرقملا نأ ىلع

 . مج رانلا كلذ دعب ام ىلا ةباككلا قوص ىزي رقملا نأ ىرثس نكلو

 ممم صاج (0)
 ؛ء.مص؟ ج (0)
 .؟؛4؛ص؟أ ج (:)

 . مس صاج (0)
 . مم صاج (5)

 .08::4صحرج (0



 ؛ ه» مؤ ةيحمرحا قد ططللا ةباك ىف رقما ىزيرقملا نأ ىلع ليلدلا امأ

 رابخأف ىزيرقملا لوق وهف 4 تسج قرشتسملا لوقي اكطنف 6٠ ةنس ىلا سيلو
 : هرصغ ىف تددج وأ تئشنأ ىتلا ةرهاقلا دجاسم ضعب

 دقتعملاريقفلا هأششلأ مماج ةرهاقلاب شويحباريمأ ةقي وسر ىف دّدجنو »

 نيعبرأو ثالث ةنسس ةجضا ىذ عبار ةعملا موي ىف ةعملا هب تسيأو ىرمغلا دم

 : ٠ 5 نأ لبق ةئامامو

 لبق تبتكادق « ططخلا » نم ةريثك ءازسأ نأ ىلع لذي ام كلانه كلذك ٠

 ش ةمّدقم كلذ ىلا ريشت اهسح م ٠ ةنس تمقو يبا ءالغلاو نحل ةرتف دعب م١ ةنس

 خيراتب قلعتل ىلا ثمحابملا رظعم نأ اضيأ ىهاظلاو ٠ ارق نمريثكو «ططلتا»

 هطبترب ال امم كلذ ريغو ءاهكولمو طاطسلا رابخأو «ىتالسالا حتفلاو «ةعيدقلا رصم

 رصعب قلعتام امأ ٠ قباس ميرات ىف بتك دق « فلؤملا رصع ىف ثداوحلا ىرحي

 : بيراالف؛هرصع ىف ةرهاقلا لاوحأ ىلع لمتشي ىذلا مسقلا ىف نأشلا وه 5 فاؤملا

 وحن ىلع « 60 ةنس ىف فلؤملا ةافو ليبق ام ىلا تثبل دق هيف ةدايزلا وأ هتباق نأ

 :فلؤملا اهل همسر امع صقتت انتلصو م «ططملاا» نأ ىلع لدي ام كلانه لب .انمّدق ام

 : ءازجأ ةعبس ىلع هفلؤم بتر هنأ « هتمدقم ىف رزقي فلؤملا نأ كلذو ؛ أدبملا ىف

 اهيناثو . اهلابجو اهجارحتو اهلين لاوحأو رصم رابخأ نم لسمج ىلع لمتش أفوأ »

 رصم طاطسف رابخأ ىلع لمت اهئلاثو . اهلهأ سانجأو اهندم نم ريثك لع لمتشا
 .راثآلا نم مخ ناكامو اهقئالحو ةسهاقلا رابخأ لع لمتش اهعبارو . اهكلم نمو

 اهبمداسو.لاوحألا نم اهرهاوظو ةرهاقلا هيلع تكردأ ام ركذ ىلع لمتشا اهسماخو

 شن ىتلا بابسألا ركذ ىلع لمتشإ اهعباسو . اهكولمو لبحلا ةملق ركذ ىلع لمت
 سماح ءزملا طسوتي سداسلا ءزحلا نأ الؤأ ظحالتلو ٠ « رص. ملقإ بارع اهنع

 تآشاملاو دجاسملا نم ةرهاقلاورصمب اه لوانت ىف درطتسا فلؤملا نأو «ةباككلا ىف

 -ممإص؟ج ()

 ءهصا ج (0)



 دوبيلا مرات نع لومصفب متي مث « سماملا ءزجلل البكت سداصتا ءزملا'لوانت ذسب

 لمتشي هنا : ىزيرفملا لوقي ىذلا«عباسلا ءزملا امأ . سن انلاو رايدألاو طبقلاو

 ططخلاا خسأ ىف دوجو هل سيلف ءرصم ملقإ باخ اهنع شن ىتلا بابسألا ركذ ىلع

 نطاوم ىف رصم بارع اهنع أمثل ىتلا حلا ىلا ريشي فلولا نأ عم ءانيلإ تلصو يأ

 ىزيرقملا نأ ىلإ كلذ 9 دقو .٠ ةرجوم روذش قرآل نآ نم اهلواننيو مك

 , هزاجنإ لبق هأجاف توملا لملوأ مسقلا اذه باك نع لدع دق

 اذه هر ىلدي امم ريثكب ررغأو ظعأ «ىزيرقملا « ططخ » تايوتحم نأ ىلع

 لبيثلاو ةرهاقلاو رصم ةيفارغحلا اضيفتسم اًضرع هنوك قوف رثألا اذهف ٠ مسقتلا
 ةينارمعلا صه روص .ىرم ديرف عمم وه « ىمالسالا حتفلا ذنم اهريسو «ةميدقلا

 « ىعاتجالا رصم خيراتل عيدب ضرعمو « ىطسولا روصعلا ىف ةسيتفلاو ةيعاتجالاو
 ؛ ةماعلا هتايحو « ةيقالخألاو ةيسفنلا هرهاوظو « ىرصملا عمتجلا لاوحأو

 ىرصملا ميراتلا ىف حاون نم هيف ضيفني امب ةفارطلاو راكتبالا رفاو رثأ كلذب وهو

 «ططخللا يراتل عدتبم لوأ ىزيرقملا نكي مل اذإ و ٠ ةضافإلا نم لبق اهقح قلت مل

 مهرفوأو « اضرع مهاوقأو © ةدام مهر زرغأو « اعيمح اهبخرؤم مظعأ ببر الب وهف

 « «ةرهاقلا رصم» ةميظعلا ةيمالسإلا ةنيدملا هذهف . ءاصقتسالا ىف ةرباثمو اداج

 اهدجاسمو ءاهراثآو اهؤايحأو «ةينارمعلاو ةيفارغحلا اهتاروطنو «ةميدقلا اهططخو

 لغشت «نفو ءاهبو خذي نم توتحا ام لكو « اهضاورو اهروصقو « اهسرادمو

 ىرثأ حرص امو ءقوس وأ عراش امو بيف ءىح امو ؛« ططخلا » ىف ايظع ظارف

 ثارثلا اذهو . ميراتلاو فصولا نم هقح ىزيرقملا هافو الإ ءيصقوأ دهعموأ

 ىزيرفملا انل هضرعي «رصم ىف ةيمالسإلا ةيندملا ثارت «دلاخللا ىنفلاو ىئارمعلا

 ىزيرقملاريش ثيح اهريغو 5١7١١١ر ١١ هو 41١ ص؟ جو ه ص ١ جةمدقملا محار )١(

 .همءل ةنس ىف تعقو ىبلأ « نحملاو ثداوملا » رثأ ىلع ةرهاقلاو رصم ءايحأ نم ريثك بار ىلإ

 مسقلا اذه ةلاعم ىف همزع نع لدع ىزيرقملا نأ هيلا راثملا هلاقم ىف تسج قرشتسملا ضرتفي (؟)

 ٠ ةمدقملا ىف هيلا ةراشإلا دعب



 دس مو

 كلم اذاف ؛ ثيدلا نوه بتكي ايف عبنتي وهو .٠ ةعتمم ةرهاب ةيوقروضص ىف
 ثداح اذاو « ةدلاخلا راثآلاو حورصلا هذهركذب همسا نرتقي ريبكح وأريمأوأ .

 «رابخألا نم اهب وأ هب قلعت ام لك ىصقتسي هناف «اهتريسب طبترت ةردان وأ ةعقاو وأ

 برحلا نمو« برحلا ىلا ريمألا نمو «ريمألا ىلا «رصققلاو دجسملا نم هئراقب لقتنيف

 رصم حيِرات نم ةماه روص ضرعب ىنعي هلك كلذ لالخ وهو ٠ضايرلاو بدآلملا ىلا

 هباوثأ ىف ىرهاقلا عمتجا انيلا مّدقي و ؟ ىركفلاو ىداصتقالاو ىعاتجالاو ىسايسلا
 ىلا ةيداصتقالاو ةبرادإلاو ةيسايسلا مظنلا حرشب ىنعيو (؛ةمتاقو ةيهاز «ةفلتخلا

 ءافلخلا لاوحأو «ةفلتخلا هروصع ىف ىرهاقلا طالبلا موسرو ءرصم ىلع تلاوت

 5 مهرا وطأو مهفالخأو ميبدآمو مهيكاومو « ةصالتاو ةماعلا ةايحلا ىف نيطالسلاو

 اياوزااو دجاسملاو سرادملاو دهاعملاو نوجسلاو تاكنلاك ةماعلا تاشنذملا لاوحأو

 ؛ مهاوحأو مهديلاقتو دارفألا تاداعو « ةصاخلا بعشلا ةايحو «اهريفو اياكتلاو

 نايب ىف كلذ لك ؟لزملاو دحلاو حارتألاو حارفألاو لك ماو سبلملاو تالماعملا ىف
 ٠ بايلألا بلخي عتمم قث * بولسأو ماو ىوق

 دلاهختارثألا اذه ثبل دقو . ىزيرقملا «ططخ» هضرعت (ملز بوم فصو اذه

 انموي ىلا لازي امو «ركفمو خر ؤم لك نم باجعإلاوريدقتلا عضوم روصعلا رك ىلع

 ضرع ىزيرقملا دوهجم نكلو ٠ ةيالصألا صم ميرات ف رداصملا سفنأ نم

 ىلا بستو هر «هراكتباو هعضو لضف هيلع كنأ لب «هرصع مالعأ دحأ نم صاقتنالا

 اس ؛ ىواتسلا نيدلا سمش وه ةسرغلا ةمهتلا هذه لئاقلاو ٠ فييرتلاو لقتلا

 ءاعدالاب هامرو «ةدش هيلع لمحو « ةره رم رثكأ هنافلؤم ىف ىزيرقملا ىلا

 نكلو ٠ عماتلا نرفلا ىف دقتلاو ريكفتلا باطقأ نم ىواخّسلاو . طقسلاو فعضلاو
 ةهازنلا نع نوكت ام دعبأ ءىزيرقملا ىلا اههجو ىّتلا ةيساقلا ةلملا هذه نأ ىرنس

 قلافحلاو نبل اهضحدي و « ضقانتلاو لماحتلا اهعبطي سكعلاب ابنأو « قحلاو
 . هيداملا

 .ء م1490 4171١1ا).ها5 ٠ ؟ ةنس ىفلركو ١٠ه م8 ١ ةنس ىواذسلا دو (1)



 اة ما تس

 : ىنأي ام ىزيرقل هتمجرت ىف ىواخسلا لاق

 ذخاف ةمثألا سلاجو « راكلا قلو «خويشلا لع فاطو «اريثكل فتشاو » ٠

 ( ريثكلا هطخي طخو « لئاضفلا ىف كراشو « نونف ةّدع قرظنو « ... مسيئعأ

 . « دافأو رثلاو رعشلا لاقو «قتناو « ىهتناو

 ؛هطخب تأرق دقو «ةثاملاوحن هتادلجم تغلب » : هتافلؤم دّدع نأ دعب لاقو

 ناكو . سفن ةئامس تغلب هخوبش نأو ءراك ذامجم قئام لع تداز هفيناصت نأ

 عوقو مهيف هلرثك كلذإو « نيمذقتملاب ةفرعملا ليلق هنكل «يراتلاب ةركاذملا نسح ٠

 ىلع عالطاو «وحنلاو ثيدحلاو هقفلاب ةليلق ةفرعم هل تناكو ... طقسلاو فيررحتلا

 مهلضاعأ هيلا ددرتي ناك ىتح «باقكلا لهأ بهاذمب ماملإو « فلسلا لاوقأ
 نمل ةمهلا ولعو «عضاوتلا ةرثكو «دهعلا مركو (قلخلا نسح عم «هنم ةدافتسالل

 نسح وأ «هماق نم افوخ هل ةارادم امإ «هلرباكألا ليجيت عم كلذ لك ... دصقي

 . هتك اذم

 عئاقولا امأو ٠ اهريغو ةيلهالا ىف ةميدقلا عئاقولل راضحتسالا ريثكناكو د

 كلذريغو ءريسلاو بمارملاو ؛ ليدعتلاو حرخلاو « مهامسأو لاجرلا ةفرعمو (ةيمالسالا
 .٠ « ... هيف هام ريغف ( هنساحمو ميراتلا رارسأ نم

 ريدقتلا نيبو « مذلاو حيدملا نيب ىزيرفلل هتمحرت ىف ىواخسلا ددرتي اذكد

 ةنيعملا مهتلا غوص ىلا بهذي لب ممعتلا اذه دنع فقي ال هنأ ىلع ؛صاقتنالاو

 : هثيدح قايس ىف لوقيف

 «هرك ذ رهتشا ىتح « يراتلاب لاغتشالا ىلع افكاع (ىزيررقملا ىأ) هدإبب ماقأو د

 ديفم وهو «ةرهاقلل ططخلاك فيناصت ةلم هيف هل تراصو © هئيص هيف دعبو

 . « ةلئاط ريغ دئاوز اهدازو امذخاف «ىدحوألا ةدوسمب رفظ هنوكل

 بتكلارادةخسن) « عساتلاثرقلانايعأ ىف عماللا ءوضلا» : هيباَك ىف ةمجرتلاهذه ىراضسلا دروأ (1)
 07 ١ ص قالوب عيط) « كولسلا ليذ فك وبسملا ريتلا و( 0 * م صل اثلا مسقلا - لوألا دجخل « ةيفأ غوتفلا

 ٠ «كوبسملا ريثلا» ىف درت لو طقف « عماللا ءوضلا» ىف ةريخألا ةرقفلا هذه تدرو (؟)



 دنا قإتا سس

 هاه موا ةنس هتايحرحاوأ ىف هعضو باك ىف ةمهتلا هذه ىواخسلا روكي مث
 اهططخ عمجب اذكو» : لوقيف «مئيراوتلا لهأ ْمَذ نمل خيب وتلاب نالعإلا » :وه ةكمب

 هراحلا ةدوسم.هب رفظ هنإ : انخييش انللاق. ديفم وهو« ىزيرقملا (ةرهاقلا رصم ىأ)
 دازو اهذخأت هضعب ضب ناك لب ؛ىدَعوألا نسحلا نب هللا دبع نب دمحأ بابشلا
 . «ةسفتل اهبسنو تادايز هيلع

 ؟ ورثأ سالتخا ىلا ىزي رقملا بسُت ىذلا اذه ىدحوألا وه نف

 اباك فلأ هنأو ء (ه م١ ال١5 ) نماثلا نرفلا باك نم هنأ انركذ دفل

 هتمجرت ىف ىواخسلا هرك ذ ام انه ديزنو . مسالا ىوس هنع فرعن ال «ططحلا» ىف

 ىنتعاو «عيماجم عمج و« بدألاو نآرقلا ىف (ىدحو الا ىأ) عرب و » :لوقي ثيح

 أبيف بعت « ةرهاقلاو رصم ططخل ةريبك ةدوسم بتكو ؛ هب اجهل ناكو حيراتلاب
 50 تادايز عم هسفنل اهبسفو ىريرفملا قتلا اهضيبف ؟ اهضعب ضيب و «داجأو

 هنأو «ططخلاا ىف هتادوسمب هعافتناب فرتعاو «دئاوف زير قملا دوقع ىف هتمجرت ىفو
 . «درعش نآويد هلوأ

 اباكف لأ «عيراتلاب اجحل ناك هنإ: لاقو ءرصم ىخرؤم نمت ىطويسلا هك ذو
 لوألا ىدامح ىف تامو «ايبدأ اًثرقم بتراكو «ةيهاقلاو رصم ططخ ىف ارييك

 1 1 ه6 5 ةنس

 ةصرف هل تحس اهنأ ىزيرقملا ىلا سالتخالا ةمهت ىواخسلا بسنب اذكهو

 . ططخلا رى ذ ءاج اغأو «ةباكلا

 اهيلع دمتعا ىتلا ردابهملا ضرعتست سرأ «ةمهتلا هذه صيحتل الوأ بحيو

 هتمدقم ىف رداصملا هذه ىلاريش نأ سني مل هلأل م هططخ » ةباك ىف ىزيرقملا

 ١٠0 ٠ ص ةطوطقلا بتكلا راد ةنسن  خيبوتلاب نالعالا (1)
 ٠ هيلا ةراشالا تقبس ىذلا « ةديفملا دوقملاررد » ىمسملا ىزيرقملا باك ىأ (؟)

 ٠ 484 4588 ص ىلأثلا مقلا  عماللا هوضلا ()
 8 ىواخسلا لاوقأ نم صخلب ىطويسلا نأ ىهاظو ؟ 50 ص ل حج ل ةرضاخحلا نسي ١)



 دبس هع دا

 تكلس ىناف «باتكلا اذه ىف تدصق ىلا ملاعتلا ءاحنأ :ىأ امأو» : لوقي ثبح
 تكردأ نم ةياؤرلاو . مولعلا ىف ةفتصملا بتكلا'نم لقنلا ىهو :ءاحنأ ةثال: هيف
 .نرم لقتنلا امأف ٠ هتيأرو هتياع امل ةدهاشملاو . سألا ةلجو معلا ةخيش نم

 ىذلا باككلا ىلا لقن لكوزعأ ىناف مولعلا عاونأ ىف اهوفتص ىتلا ءاملعلا نيواود

 . «رصعلا هايإو قمض نمب اريثكف ؛هتريرحب نم أربأو «هتدهع نم صلخأل «هنم هتاقن
 يراتلا مولع ةفرعم ىف هعاب روصقو « مولعلا لم هفارش| ةلقل راص «رصملا انيلع لقشأو
 نمزجعلا نأ ملعل فيصنأ ولو؛ هفرعي الأم ىلع راكنالاب مج.« سائلا تالاقم لهجو

 ةعبرشلا ىف جاتحيالو «هيلع عطقي ىذلا لعلا نم بالا اذه هنمضت ام سيلو هلبق .

 تكردأ نمع ةياوزلا امأو. هيلع فقيو كلذ ىف ليق ام ملعي نأ ملاعلا بسحو هيلا

 جاتجيال نأ الإ «ىثدح نه مساب حرصأ رثكالاو بلاغلا ىف ىناف «ياشملاو ةلملبا نم
 ش وجرأ ىف هتدهاش ام امأو . كلذ لثم قفس ام لقو «هتبسن نوك أ وأ «هنييعت ىلا

 ا الو مهتم ري «دملا هللو «نوك أ نأ

 ىدنكلا دوهجملا اهيف ريشن « «ططخلاا»» باك نع ةماكب كلذ ىزيرقملا عبتي مث

 : ركذيو «جونملا نباو ىهاظلا دبع نباو ىناؤلباو ىوحنلا تاكرب نباو ىعاضقلاو

 رك ذ ىلا هباك ىف لصي هنأو- «ططخلا نع هلبق بتك نم رخآ ناك جوتملا نبا نأ
 . ىزيرقملا تأ ىلع ٠ ةثاعبسو نيرشعو عضب ماوعأ ىلا ءاهططخو رصم لاوحأ
 قدأب اهرك ذيف «هباك قايس ىف دوعي لب «هردامصم رك ذ ىف ممعتلا اذه دنع فب ال

 هردصم ىلا هدنسأ الاءافصووأ ةعقاو وأ ةياور لقن داكي الف « هحضوأو صيصخت

 نبأ ىلإ اهمظعم ىف عجريف مالسإلا لبق اهني راثو رصم حوتف رابخأ امأف ٠ هفلؤمو

 رابخأ ىف عجريو ٠ هأش فيصو و نباو 6 ىدوعسملاو «سلوب نباو «محلا دبع

 نم هريفو لينلا فصو ىفو ٠ قالو نباو «ىدنكلا ىلا «ىلوألا طاطسفلا
 ا نم وهو « ةيمطافلا ةلودلا رصع ىفو . ىدوعسملا ىلا ةيفارغحلا تاموضوملا

 نوماملا ناو نها قال وز نبا ىلا صخألاب ىزب رفملا عجري ؛ططخلا ماسقأ

 2. هتك .حصاعج 0)



 .ةقيثو ةفرعمو ةداشم نع اوبتكو« نييمطافلا رسمع اعيمج اوشاع دقوو ىناوماو

 « لضافلا ىضاقلا ىلإ ىزي رسقملا عجري « ةرهاقلاو رصم رابخأ نم كلذ ل ايفو
 ٠ ةلسلس نم طابت هتدام ىزيرقملا قتسب اذكهو . جؤتملا نبا مث ىهاظلا دبع نباو

 :ىهتلتو « ه 709 ةنس ىف قونملا مكحلا دبع نباب أدبت « رداصملا مم ةلصتم

 ةحارصلا ىهتنمب هفلؤؤم ىلإ سابتقا لك ادنسم ؛ هاا". ةنس ىف ىفوتملا جلا نب

 . ةقدلاو

 اهرداصم ىلإ ةدنسملا ماسقألا هذه ىت دجن نأ بعبصلا نم ناك اذإ هنأ لع
 نأ اضيأ بعصي هتاف « ططخلا فلول ىوانتسلا ماهتا ديؤي امم ةحل وأ ارثأ ةسقيثولا
 لالخ ةرهاقلا رصم رابخأب قلعت ام ىنعأ «ططخلاا ةيقب ىف مابتالا اذه ديوي ام دجن

 ىزيرقملاكزدأ ىذلا رصعلا فءىرخأ ةرابعب وأ عساتلا نرقلا لئاوأو نماثلا نرقلا
 ةخيش نم » كردأ نم ىلع دمتعا هنأ ىف يرص ىزيررقملاو . هيف شاع مث ؛هخويش

 نرقلارخاوأ نم دتمب وهف ىزيرقملا هيف شاع ىذلا رصعلا امأو . «سانلا ةللجو ملعلا

 ىزنر قملا رصاع دقو .ارييك ازيح ططخللا ىف لغشي و« عماتلا نرقلا طساوأ ىلإ نماثلا

 ةرهاقلا رصم رؤطت ىف نيتريبيك نيتلحرم كردأو «نيبقاعتم ةرشع رصم كولم نم
 دعب ةرهاقلا رصه تناك ثيح نماثلا نرقلارحئاوأ ىف : ىلوألا ؛ ىرصملا عمتجماو

 ىتلا نحنا دعب : ةيناثلاو ؛ةايحلا نم اديدج اب وث ئدترت «ءافعو ءابو نم اهباصأ ام

 ةيناث تداء ثيح « قرشو ءالغو ءابو نم .ه م١و 6.5 ىتتس نيب املع تلاوت

 املاوحأو نيرصعلا نيذه رايخأ ىف ىزيرقملا ضافأ دقو .٠ اهءاهبو اهنارمع درتسُت

 كولملا ضعب ىدل هتوظحو ءاهالوت ىلا فئاظولا محب ىزيرقملا ناكو . اهراثآو
 . ةنياعملاو عالطتسالاو ىزحتلاو ثحبلا لبس رم انكم « مهرصاع نيذلا
 ىدعوألا نأ كلذ . اهماسأ نم ىواخسلا ةمهت مدهت انه ةيداملا عئاقولا سفنو

 1١ ةئسسم لئاوأ ىف انيأر اك وت دق «هرثأ سالتخا ىلإ ىزيرفملا بسن ىذلا

 باهمإ هرداصمو ىزي رقما معجباره ضرعتس وهف هيلا راثملا تسحب قرشتسملا لاقم عجار (1)

 ١٠١ صاس ١9.9 ةنس (]. .1٠ لم 80 ةديفم تاقيلعتب اترقي و



 ا ا 0-7

 اهتباك ىف رس أوم هؤ م .ىقتس نيب «هططخ» ةباثكي انيأر 5 ىزيرقملا أدب دقو

 نوكي نأ القع نكملا نم'سيلف « نيماع وحنب هتافو لبق ىنعأ « ه مو ةنس ىتح
 دق ىدحوألاو « ةلحرملا هذه لاوحأب قلعت ائيش ىدحوألا نع لقت دق ىزيرقملا

 ٠ ابنم ائيش كردي ملو اهلبق ىفوت

 ليبقىلإ نماثلا نرقلا لئاوأ ذنم ةرهاقلاو رمعم ططخ نع ىزيرقملا هبتكامو

 ىزيرقملا نأ كلذ ىلإ انفضأ اذاف «فصنلا نم رثك أ هفلؤم نم لغش هتافو

 «تاثملاب قمت اروذش «دانسالا قيرطب « مهريغو ططخلا بأ هفالسأ نم سبتقي

 نأ انيط بعصي « اّدج اريسب اءزح مابتالا عضوم نوكي نأ نكمب امم قبتت ام ناك
 « هسالتخا ىلإ ةجاحب ناك «ةباورلاو ميراتلا ىف هرصع مامإوهو « ىزيرقملا نأ دقتعن

 قئافب دهسا ةايلج تافلؤم ةّذع ىف لبق نم رصم ميرات ضرعتسا دقو اصوصخ
 ٠ هتعارب و هتردقم

 باك ىف هخيسش ىلإ ىزيرقملا مابا ىف ةياورلا عجري ىواخسلا نأ انيأر دقو

 لوقبف « « عماللا ءوضلا » ىف هدنع نم اهدروب ناك نإ و خيب ونلاب نالعالا د

 ةدوسم (ططحلاا ىأأ) هب رفظ (ىزيرقملا ىأ) هنإ انخيش انللاق» : ةمهنلا دانسإ ىف
 'اهذخأف هضعب ضيب ناك لب ء ىدحوألا نسحلا نب هللا دبع نب دمحأ بابشلا هراخل
 رجح نبأ ىضاقلا وها انه دارملا ىواخسلا خبشو» د اهبسلو تادايرز هيلع دازو

 ردصف اذِإو 0 القيدصو ىزيرقملا رصاعم كلا خرؤللاو ثنا ىنالقسلا

 ىواخسلا لقئي هنعو «ىواخسلا خيشرجح نبا وه لوقلا اذهل اهبط قيقحلا ماهتإلا

 ىزيرقملا نع رجح نبا هلوقي ام كيلا نكلو . نطاوملا فلتخم ىف اهدّدريو «ةمهتلا
 : اضيأ هتمحرت ىف ىواخسلا هدروأ امثوهو « ىخيراثلا هدووجمو

 ةمجرتلا بحاص فقو ىذلا همجعم نم ريخألا مسقلا ىف انخييش هكذ دقو»
 «ةيهابلا فيئاصتلاو « قباعلا رثنلاو « قئافلا مظنلا (ىزيرقلا ىأ) هلو : هلوقب هيلع

 ءرجج نبا ىضاقلا وه امئاد هخيشب دارملان أخوي ثيح « عماللا ءوضلا» ىف ىواخسلا ةمّدقم عجاد (1)

 . ه م81 ةنس وتو الا/؟ ةنسرمج نبا دلو (؟)



 « اهيث آم دتجو .ءاهلهامم مضوأو « اهملاعم ايحأ هناف ةرهاقلا ميرا ىف اصوصخ
 : «اهئايعأ جرتو

 «رصم ةانضق نع رصإلا عفر د هباك ةجابيد فاضي رجح نباركذيو
 نيدلا قت علطملا دحوألا مامإلا قيفر» : : هلوقب هفصيو «هرداصم نم ىزير قا

 ... ىزير ملا

 ؛مهد وهل هدو« مه :رادقأل هصاقتناو « هرصعرباك أل ىواخسلا 5 اولاو

 00 مجاهي « عماللا ءوضلا » ىف هأرنف ؛ هيلع رصتقت ملو ىزيرقملا دنع فقت مل
 ٠ هضي رعتودمول نمهسفن نودلخ نبا جنب مل لب «هيخرؤمورصعلا اذه مالعأن م ةريبك

 ريغ نيبو هندي تبشلو «هرصع ىفريكفتلا رئاود هذه هتال# ىواخسلا راثأ دقو
 دقف «ىطويسلا نيدلا لالج امس الو «ةبهتلم ةيملق كراعم ءرصعلا مالعأ نم دحاو
 رخآلا امهنم لك بسو «مهتلاو تالجلا م الدابتو ءانيح امهنيب لدا مرطضا
 اههتكةديدش ةماقم ىف ىوانسلا مجسم ىطويسلا فصوو ؟لقتلاو سالتخالا ىل
 ءبصتنو « انايعأو رباكأ هيف ممح عمج ام رات فلا لجرف نورت امم : هلوق ىف هيلع درلل

 اناهم ةنيق قوقو « ضا رعألا بلو مدام هادلم «ةاوخ يدر لكأل

 . «ضا غال ّس ضارعألاو عهضاْغَأ ردق لع

 « الطاب ىميراتلا هدوهجن ةصاقتناو ىزيزقلل ىواخسلا ماهتاودبي اذكهو
 ىوانسلا وديب لب ؛ةيداملا عئافولاو قئاقملا هضحدتو «ضقاننلاو لماحتلا هعبطب
 ىري ال « هفيزيو ىزيرقملا دوهحجم صقتني وهو «« هنأ انماع اذا اضقانتو الماحت دشأ

 ٠ « عماللا ءوضلا» ةمّدقم ىف هب ةيونتلاو ةيط داتعالا نم امأب

 ١ ص (جيرات ١ ه مقر بتكلا رادي طوطخم) رصالا عفر ةجابيد عمجار 0(

 اهفق 6 ىعاقبلاو ©« ىدرب ىرغت نب نماحما أو < نردلخ نبا مجارت عماللا ءوضلا ف عجارت (؟)
 «٠ يوانسلا لماحت نم ةصضاو ةلثمأ

 بتكلار ادب طوطخم ىهو <« ىوانمسلا حيران ىلع ىواكلا » : ةماقملا هذه ىطويسلا ىسأ (م)

 8 ٠ (بدأ ٠١٠١ متر)



 ناماكورب ذاتسألا نا «ثيدحلا ثحبلا رئاودف مايه ريكمانال أذه قلي 1 و

 ثيح «ةيمالسالا فراعملا ةراد ىف ىقىزي رقلإ هتمحرتف هيلاراشأ دق 2:0]ع عرس ةنن

 مظعم لقت هنأ ىهاظلا نكلو» : لاق مث« ىزيرقملا راثآ هأ اهنأب «ططللا» فصو

 لوق وهو « ىواخسلا لوق ىلع هب رفظع ىدحو الا باك نع« هيف لقنلا بسن ملام

 لقن دق ىزيرقملا نأ «ىرعنأ ةهج نه تسج قرشتسملا دقتعيو . «ديبأتلا نسح
 ل نايلكورب ذانسألا نأ ىلع . هيلا دانسالا نود ىدحوألا نم اروذش هططخ ىف
 ىزيرقملا نع اوبتك ره دحأ هيف هكراش املقو «ىأزلا اذه ديبأتل اليلد مدقب

 لؤألا ماقملا هلحيو ىزبرقملا دوهجم ربكي ثيدحلا ثحببلا ناف سكعلاب و . هدوهجمو

 . ىالسالا حييراتلا ثارت ىف

 هرداصم نمض عفتتنا امبر ىزيرقملا نأ وهو « هب ذخألا نكمي دحاو ضرف قب

 : لوقي ثيح ىدحوألا ةمحرت ىف ىواخسلا هيلارب شب ام وهو ؛ىدحوألا دوهجي

 هتادّوسك هعافتناب (ىزب رقملا ىأ) فرتعاو . دئاوف ىزيرقملا دوقع ىف هتمحرت ىفو»

 انيلا لصي مل هنأل ىزيرقلل فارتءالا اذه ةبسن ةحبصب انملس اذإ اذه . «ططللا ىف

 ىلا ليمت دقو ٠ ةليئض ةعطق ىوس  ةديفملا دوقعلاررد وأ - ىزيرقملا دوقع نم

 اذه ىرأل ىواغسلا ماهتا ىف ةييرلا ىوقي انيأر فوه لب «ضرفلا اذسبب ملستلا
 سالتخالا نيب ام ناتنشو .ةحارصلاو ةنامألاب هبحاصل دهشي امئاف ءمص نإ «فارتعالا
 , عافتنالاو

 ىدحوألا «تادوسم» نم هب عقتنا دق ىزيرقملا لعل ام ّتاف ىرخأ ةهج نمو

 رداصم ضارعتسا ىف انيأر دقف . ططخللا عومحم ةبسنلاب هفانلا ريسيلا ودعي ال

 قرغتس «دانسإلا قيرطب هسبتقا امو «هرصع ططخ ىرع هيتكام نأ ىزيرقملا

 دمر. ل6 آةمادصختخ ةكملمتمأ ()
 هلاقم ىف هنأ ديب «(4 مص) ىدنكلل ةاضقلاو ةالولا ةيمست باكل مدقم ىف تسج قرشتسملا (1)

 ىزيرقملا رداصم ثحيب 6 اهدمب امو ١ . "ص )9 ةنس (]. 8١ لله 8.) مدقت ايف هيلا راشملا

 ٠ هتسافنو هتيمهأب هوني و « هدوهجي ديشنو « ايفاو الوان اهلاحيو طلخا ىف



 وا

 اهيغص امسق اهيف لغشب هيف ةبسن ال امم لسرملا قابلا نأو «ططخلا ىف هدوهجم لظعم
 رداصملا نم ريثك ىلع اضيأ ممقلا اذه ىف فرعتن نأ انعسو ىفف كلذ عمو ؛ادج

 دوهجم ىل مجري اهمظعمو «سابتقالاو صيخلتلا قيرطب ىزيرقملا ابنع لقن ىلا
 - ٠ قالوز نباو ىدنكلاو محلا دبع نبا

 ريثيال « ططخللا خرم هتبسن ىف ىواخسلا حلي ىذلا:ماهتالا اذه نأ ةصالخلاو

 ««ططخلا» انيلا همدقت ىذلا ىخيراتلا دوهح ا ةمظع ىف بيرلا نم ةرذ انرظن ىف

 ٠ هتفارطو هتعور ىفو

 ٠ ةجاو نايبأا ىوق «عذالةداقنو « عراب خرؤمو ثّدحمو بتاك ىواخسلا نا

 اهلك ض رت ةلدألاو ىهاوظلاو ؛هدقن انه بوش «ءارتفالا ارو « لماحتلا نكلو

 .. همعز مدهنل
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 ىزيرقملا دعب ططحلاا

 ءاهينب ىلارصم هتثفن ىذلا رحسلا اذهل ناونع عدبأ ىزيرقملا ططخ تناك

 اهعوب رو اهططخب ةطاحإلل كحلا دبع نبا ذنم تلذب ىلا دوهحلا هذه ةورذو

 نيود ىحوت «لالقتسالاو دحلا روصع ىف «راثآلاو ندملا ةمظع تناكو .٠ اهراثآو

 ةخذابلا نيطالسلا ةلود تلحضا (بلف ؛ اهنساحمو اهتمظعب ةداشإلاو اهرابخأ

 « دهامملاو تآشنملا عئاور مقن تناك ىنلا مهلا كلت تلءاضت «اهدراوه تفعضو

 ىزيرقملا دعب ططحلا ميرا قلي لو. ىربكلا ةيمالسإلا ةماعلا ليت نع رتفت الو

 لبق امهم زاتما نيذللا باعيتسالاو صصختلا كلذ نم اثيش « ثيدح ا رصعلا ىّتح

 تارصتخمو ذبن ىلع وأ «ططخلا نم ةنيعم حاون لع رصتقا لب « ىزيرقملا رصع

 : نيمدقتملا نم تقتشا

 اهنم ؛ ططخللا نم حاون ىلا تضرمع ىتلا راثآلا هذهنم ةذع انيلا ىبتنا دقو

 نع فيرعتلا ىف «عرابلا دقانلاو خزوملاو ثّدحلا ءىواخسلا نيدلا سمشل با“



 سب جواس

 «تارازملاو طخ ىف ءبالطلا ةينبرو «بابحألا ةفحتو :همسا تارازملاو دهاشملا
 .ريخلا وبأ نيدلا سمش بقلم دم نب نمحرلا دبع نب دن وهو ٠ «تاكرابملا عاقبلاو

 2 .؟ ةنس اهب ىفوتو هما ةنس « هسفن ةمجرت فركصذ امسح «ةرهاقلاب دلو
 « ىالقسملا رجح نبا اهس الو «ورصع مالعأ ىلع سردو (ما واب - )١48

 ءاضيأ ميراتلاب ىنع هنكلو ؛هقفلاو ثيدحلا ف صصحختو ٠ هل ذماتلو همزال ىذلا

 «« كولسلا ليَذ ىف كوبسملاربتلا » باك اهربشأو اهمسهأ تافئؤم ةّدع هيف بتكو
 م46 ةنس نم رصم ميراتب هيف أَو «ىزيرقلل «كولسلا» باكل اليذ هلعج ىذلا

 مضض رثأ وهو ؛ « عساتلا نرقلا نايعأ ىف عماللا ءوضلا» باكو .٠ ه موب ةنس لا

 لهأ مذ نم ىف خيبوتلاب نالعالا » باكو ٠ دقتلاوريوصتلا ىف ةقثان ةعاربب زاثمي
 ىرخأ راثآ ةّدع اضيأ يراتلا ىف هلو . معيراتلا ةفسلف نم عون وهو « « يراوتل
 اهرك ذ دقو ؛ةثام لع ىبرت ىهو «بدألاو هقفلاو ثيدحلا ىف هتافلؤم ادع اذه

 دوصقملا وهو 2غ «بابحألا ةفحت» باك امأو . اهنم ريثكلا انلصوو هتمجرت ىف اعيمج

 ءةسّدقم ا عاقبلاو تارازملاو دهاشملا ططخلل ليلد همسا لدي وهف «ثحبلا اذهب '

 هذه ابيف عقت ىلا ةرهاقلا رصم ءايحأل فصو هيفو ؛ةرهاقلارصم ىف صخألاب و
 نم اهريغو « ىسيفتلا دهشملاو «ىنفاشلا مامإلا دهشمو «نيسحلا دهشك ءدهاشملا

 عراوش نم ريثكل فصوو ؛ةكربلاو سيدقتلا مسيمب تمسو ىتلا تارازملاو دهاشملا

 رصع ىف « ةلبسأو طباورو اياوزو نفادمو دجاسمو عماوج نم اهراثآو ةرهافلا

 تارازملاو دهاشملا نع ىواخسلا فلوو . عساتلا نرقلا رحئاوأ ىف ىنعأ «فلؤملا

 «ةصاخللاو ةريغصلا اياوزلاو نفادملاو دهاشمللا نم ةريبك ةفئاط لوانتهنأل- ةصاخةيمهأ

 ثيحب «مويلا ىلا ايقاب اهنم ريثكلا لازي الو « هططخ ىف ىزيرقملا اهب نعي ل ىتلا ٠
 امئايحأو ةميدقلا ةرهاقلا عقاوم نم اريثك دّدحت نأ «هملاعم ىلا عوجرلاب عيطتسن

 بتكحلارادب ةيفارغوتف ةنسن هتمو ) « عماللا ءوضلا» ىف هسفنل ىواضسلا ةمجرت عجارت )١(
 ١؟ ج) ةيقيفوتلا ططخلا ىف كرايم اشاب ىلع اهلقن دقو « ( حران 5 قد ىرخأو (يرات 316 قد
 ٠ ( اهدعب امو ١ ١ ص

 ء(مرعع سدببم) (0)



 ريثك طببض لم عرثألا اذهب «هططخ» ىف كرابم اشناب لص ناعتسا دقو . اهعراوشو

 طخ ين ىف وهف ٠ ةميدسفلا ءايحألاو ططخلاا ملاعم نم

 : ش : . ةثيدملا اهططخو «ةمدقلا ةرهاقلا

 6 باعيتسالاو عصا نود ططخللا نم حاونل ضرعت ىلا راثآلا هذه نمو

 وهو . ىطويسلا نيدلا لالك «ةرهاقلاو رصم رابخأ ىف ةرضاحلا نسح» : باقي

 هتمرت ىف ىور امسح «ةرهاقلاب دلو ؛دمم نبركي ىبأ لاكلا نب ىرمنلا دبع

 هرصع ةيآ ناكو ٠ (ماو.0 - ١؛عو) هو11 ةنس اهب فوتو ؛م4و ةنسم

 ٠ جيراتلاو' بدألا ىف عرب اك ةقئاف ةعارب نيدلا مولع ىف عرب ؛ظفحلاو سردلا ىف

 نيش“ هجرت ىف اعيمج اهرك ذو « لئاسرلاو بتكلا تارشع اعيمج اببف فلأو

 رصم حيرت نم ةَّدع حاونل ةعومم وهو « «ةرضاحملا نسح» باك ةيحيراتلا هتافلؤم

 راثآ نع ةصخلم ءاهراثآو اهيئاجحو ابصاوخ ضعبو «ىبدألاو ىعاّتجالاو ىسايسلا

 نم رك ذو ؛ىاضقلاو قالوز نباو ىدنكلاو محلا دبع نبا امسالو «نيمدقتملا

 (اهئابدأو اهئاملعو اهئاهقفو اهظافحو اهئارعأ ذو ؛نيعباتلاو ةباحصلا نم اهلخد
 امس الو « اهراثآو ةرهاقلا رصم ططخ نم حاونو اهمندم ضعب و اولين ركذ مث

 ىلع . زاجيإلاو صيخلتلا قيرطب كلذ لك . قناوناو سرادملا تاهمأو عماوحلا

 نع دزي لو «راثآلاو ططخلا رابخأ نم هركذ ايف ديد تأي مل ىطويسلا نأ
 ٠ ىزيرقملا هفلس اهئأشن هدروأ ام صيخلت

 باع ف ( راهزألا قُسن » : باك ءاضيأ راثآلا هذه نم ددعن نأ عيطتسنو

 (ماهز"-144) (ه و#. ه8 ىناثعلا حتفلا خرؤم سايإ نبال «راطفألا

 رصم بئاجح» نع هتمّدقمىف لوقي مهيف ثدحتي ءايفارغحلاو حيراتلا نم جيس وهو
 اهكولم ريس نم ريس فرطو ءةكحلا تامسلطلا نم اهيف ءاكملا تعنص امو اهامعأو

 شماه لع اضيأ عبط دقو ٠ نائرطخ ناتخسن بتكلارادب «بابحألا ةفحت» باك نم دجوي )١(

 ٠ ىرقلل «بيطرلا سلدنألا نصغ ىف:بيطلا ممقت» باك نم عبارلا ءزلبا

 ٠ اهدعي أبو ٠ ١ ١ ص ١ ج س ةرضاحلا نس باك" ىف هسفنل ىطويسلل ةحبرت عجارت (؟)



 رابخأو ... ... دالبلا نم اهريغو رصم ىف ةكحلا ةبنبألا نم اوعنص امو «ءامدقلا

 ىمسيو . «اهراطقأو اهططخو رصم لامعأ نمىتلا دالبلا بئاجعو «مارهألاو لينلا

 تك ذو ««بلاطلا ةيغبو «بئاجعلا ةديرحن» ةيطحللا بتكلا راد ةخسن ىف بالا
 تعنص امو « اهلامعأو رصم بئاجع رك ذ هيف» : ىلب امب ناونعلا ةحفص ىلع هتايوتعم
 « هبئاجغو لبتلا رابخأو ءةقباسلا كولملا رابخأو «ةكحملا تاهسلطلا نه اهيف ءاكحلا

 رودلاو «رايبالاو «نويعلاو «لايخلاو«رئازماو «راجشالاو «راحبلاو «نادلبلا رابخأو
 دنلاو زاجاو نملا رابخأ نم افرط هيف سايإ نبا لواتنيو . « روصقلاو سئاككلاو
 ريطاسألاب ضايف باّكلاو . اهحورصو اهراثآ ضعب رابخأو ةمورو سلدنألاو

 ططمللا باب ىف كلذ نم لخدي الو « نومبقتملا اهددر ىثلا ةمبدقلا تافارسلاو

 كلذ ىف هنأ ديب ؛ ةيرصملا راثآلاوتاحاولا ضعب نع سا, نبا هبتك ام ىوس

 ةيمهأ ةيأ هرثأل سيلو « صيحمت وأ قيقحتب ىنعي الو « ديدجي ىنأي ال طقف لقأن
 . ططخلا مرات ى

 رورسسلا ىبأ نب دمت .نريدلا سمش عضو «رشع ىداحلا نرقلا طساوأ ىفو
 ططملا ارصتخم «( مإ 0.  ؤهوو)(هزءى.ا ١٠٠ه) قيدصلا ىوبلا

 ىأر هنإ : هتمدقم ىف لاقو . «راألاو ططخلا نم «راهزألا فطق» هامسأ « ىزبر قمل
 بانطإو باهسإ ىف راثآلاو ططحلا ريس نم ىزيرقملا هدروأ امع ثحبلل اليهست

 ىلع هبترو ؛ «هيناعم كبس نسحبل اهداز تادايز ضعب عم هنساحأ فطنقي نأ»

 اهلابجو اهلين .ىرعو ؛رصم ةيمست لصأ نع ملكتف ؛امبرقت ىزيرقملا ططخ وحن
 طاطسفلا راببخأ مث ؛ ىئالسالا حتفلا نعو ؛ مالسالا لسبق اهكولءو اهتامارهأو

 اهمظعم ةمطق بالا نم ثرشن دقو ٠ (ةيفارغحب مقرإ) ةيلخلا بتكلا راد ةخسف عجار (1)

 سراب ةبنكمل ةيفرشلا تاطوطخملا مسق نيمأ سيلجنال ويسلا ةيسفرف ةمجرْي تقفرأو « سايقملاو لينلا نع
 /١881( ٠ ةنس ىيراب)

 م4 ةنسرخآلا عيب ر ىف تبتك « ( ةيفارغج 4 01 مقر) بتكلار اد ىف ةيطخ ةنسن هنمو )0

 ةرئاد) دارجننلو سراب ىف ىرخأ ةيطخ خسن هنمو ٠ ةحفص ةثامالث وحن ىف عي طسوتم داجم ىهو
 . (ىركبلارورسلا ىبأ نبا لاقم ىف ةقدمرز. ل6 آبطاهند ةيمالمالا فراعملا



 ل

 باونو ىئئعلا حبتتنلا نع ملكت مث ؛زاحيالا ىهتنمب كلذ لك ؛نيطالسلاو ءافلطناو
 ةاضق نعو ؛( م1544  ه١١م4) اشاب بويأريزولا نمز ىلا ةينائعلا ةلودلا

 اهكردي مل تادايز عسبطلاب هذهو . ه ١٠ه ةنس ىلا ىئالسالا حتفلا ذنمرصم
 ةرهاقلا نع «ىزيرفملا باوبأ فلؤملا سبتقا دققف ططحللا نع امأو ٠ ىزيرفملا

 نسايقلاو تاماجلاو خومللاو «ةقزألاو بوردلاو تاراملا نعو ؛ءاتلملا روصقو
 (قئاوحللاو سرادملاو دجاسملاو عماوخلاو «رطانقلاو ناجلحلاو ءراكحألاو قاوسألاو

 . ىزيرقملا هدروأ امم كلذ ىف مومعلا ىلع ىفتكي وهو . تارايدلاو سئافكلاو اياوزلاو
 عراش وأ ىح نع الثم رك ذيف«ةزجوم تاظحالمو تادايزب هنرقي رخآل نآن م هنأ ريغ

 « ةدايز هيف تدز هنأ وأ « اذك ىلا هرصع ىف لمت هنأ «نيعم ءانب وأ قوس وأ

 ءايحأ ددحت اهنأل !هتميق تاظحالملا هذهلو . امامت لاز هنأ وأ عضاوم هنم تيعوأ
 اذه ىف اهعاضوأو اهئامسأب «رشع ىداما نرقلاف ىنعأ «هرصعف ةرهافلا نم ملاعمو

 . ةقحاللا روصعلا ىف ملاعملاو مقاوملا هذه ديدحتىف اهب دشرتس نأ نكمي ثيحب «رصعلا

 ةيهاقلا عقاوم نيب لاصتا ةقلح < تارازملا نغ ىواخسلا فلؤم لثمودغت اذبو

 ْ . ةثيدحلا اهعقاوم ضعبو ةميدقلا

 [ىف] يملا ةضورلا» همساو ىلا دعأل «ىزي رقللا ططخلن رختآ رصتخ كلاتهو
 هيلع عالطالا ةصرف انل حتت لو ٠ « ةيزيرقملا رابتعالاو ظعاوملا باك صيخلت
 « ءاتوج» ىف ةيطخ ةخسف هنم دجوت نكلو . ةبرصملابتكلا راد ةعومجم نب سيل هنأل

 ةيببلا ةضورلا » : ىنأي مب اهتبتكمل ةيقرشلا تاطوطخملا سرسهف ىف تفصو
 ىزيرقملا باكل صخلم وهو ««ةيزيرقملا رابتعالاو ظعاوملا باك صيخلت [ى]

 .نع كتي ثيح (بتكلاراد طوطغ) ١١١ ص ىف تاظحالملاو تادايزلا ءذه نم ةلثمأ عججار (1)

 تراغ كلي ثيح ١ ١ صو « ىنولوطلا عماما ةيراسيقركذي ثيح ١84 صو « شيرلا موك ىح:
 ء ٠+1 صو ١78 ص اضيأ عجارو ؛ ليلخلا

 ةبنكمل ةيقرشلا تاطوطخلا سرهف ىف كذو ٠ (ىزيرقملا لاقم ىف) ةيمالسالا فراحملا ةرئاد (؟)

 سراب ىف ةثلاث 6 ( 485 مقر ) ندسيل ىف «ةيبلا ةضورلا» نم ىرخأ ةطسس دجوت هنأ « «انوج»>
 م مند



 0م

 .؟ سمشلا نيع ىهو ساسمعر ةئيدم لع مالكلاب ىهتتي وو هدب لثم أدسوهيلآ.راشملا

 ركذو « هسفن رصتقملا طخب طوطخملا بتكدقو ٠ ابيرقت ططخلا عيرأ صيخلت وهف

 دلجم ىف باتكلاو ٠ «حوبلا فورعملا ىتنحلا دمحأ» : هنأب ناونعلا ةحفص ىلع همس

 مهعدقأو 3 هيكلام ضعب خيراوت هيلعو « ةفدو نيرشعو دو هلام لع ىوتحي

 نوكي دق «ةيببلا ةضورلا» باك نأ كلذ نم دافتسو ٠ نا ةنس جيداتب

 هذه «انوج» ةخسن نوكت دقو هيلا ريشأ ىذلا وه «ططحللا نمريغص هزه ارصتخم

 ايدل سب نأ دب اهلك« ططخغ » زجوم ىلع لمتشي ربك | فلؤم نم ةعطق

 : سأل دحأ حبري ام
 ه0 5

 .ريخألارصعلا ىتح راثآلاو ططحلا يرات ىلا كلذ دعب ىرصمخٍرؤم ضرعي ملو
 )171  ةيسارفلا ةلملا دهع ىح ططخلا حيرات ىف ةماه ةلحرم كانه نكلو

 رصعلا نيب لصفلا .دحار صم مرات ىف ىهو ٠ ( م 1801 - ؟الوم) (ه
 ةضبنلا رصع: « ثيدحلار صعلا نيو ؛؟ببرختلاو مدهلاو دوكرلا رصع قتلا
 ىبتنم ىف ناريبك نارثأ ةلحرملا هذه ىف ططخلاا نع انيدلو . ديدجتلاو ءاشنإلاو

 باكو « «رابخألاو مجازتلاف ؛ راثآلا بئاجع» ىمسملا ىتربخلا خيرات : اه ةيمهألا

 .هعضو ىذلا « (12هوهتماتم» 06 ],”1عرمام) «رصم ططخ وأ رصم فصو ا

 ظ . ةيسئرفلا ةلملا ءاملع

 وه امن[ و ؛ اهتاذ ىف ططنلل اميرات سيلف «راثآلا بئاجع» وهو «لوألارثألا امأ

 هفلؤمو ٠ .(م 14781 -9١1ه) ه ١0 ةنسىلا ١١١ ةنس ذنم رصمل ماع حيرات

 سهاظفلا نكلو « «حوبلا فورحملا وبأ ىئنحلا دمحأ» : لي اك «انتوج» سرهف ىف مسالا رذدنو (1)
 . انمدق اي مسالا نأو ايعيطم الدش كلاته نأ

 ؛ اتوب ةثكمل ةيقرشلا تاطوطخملا سرهف عجار (0)
 216 0عوداماةممطمس مه لف هطعتعاعم قمم 1كهسمواتمطمد 8طاقماطعاع ه5

 مئه هه طر, 79. 2ةماممط (3دصق تم 218 1638)»
 نم هنأ ىهاظلا نكلو ٠ اذه ىننملا دمأ نع فيرعتب رفلظت ف < مارتلا مجاعم عيمج ىف انيقن (7)

 ٠ رثع ىداشا نرقلا باك



 دس هه دل

 ه 11م ةنس ةرصساقلاب دلو قريشا نيدلا ناهرب نب نسمح نب نمحرا ديعوه

 ميراتلا ىف عرب و« سهزألا ىف سردو ٠ (م1890)ه194.ةنس اهب فوتو (م 1/ه).

 أوضع هنيبعتو «ذئموي ةيمسرلا تاهملاب هلاصتا.اهقيقحتو اهني ودت ىلع هدعاسو «ةميظع
 لاوحألا ةثدبت ىلع هب ةناعتسالل «ةرهاقلاب نويسنرفلا هأشلا ىذلا ماعلا ناويدلا ىف

 قربخلا دوهجم ةميق .ىرع انه ثدحت' نأ انعوضوم نم سيلو ٠ مالنا طبضو يل 5-5 57 © سه اه ىلا 3 -. .

 ىذلارصعلا ىف ىعاّتجالاو ىمايسلا رصم حيران ىف ةديرف ةقيثوكهتيمهأو « ىضيراتلأ

 هفلؤم ىف لواتتي ىتريلجاف . ططخلاا ميراَتب هتقالع نع طقف ثذدححتن انكلو «هب ىنعي

 ةقيرطب 221775 ةنس ىح «هدعب نم مث هئانثأ فو ىمضرفلا حتفلا ليبق رصم جيرات

 نك امألاو عقاوملا نيبعت لعجيو ؛ةعتمم ليصافتو ةضافإ ىفو «تايمويلاو تايلوحلا
 © ةروسلا وأ برحلا ثداوح . .رم اثداح دروي الف « هشاور ىف ةضاو ةرهاظ

 مقاوملاو نكامألا ديدحتب هنرقالإ «ةررهاقلا ىفامس الو« ةماعلا تالفحلاو بكاوملا وأ

 ملاعم روصن نأ هتياور لالخ عيطتسل ثيحب «لزانمو بوردو نيدايمو عراوش نم

 «ةرصاعملا اهئايحأو اهططخ ىف ةنراقملاب فرعتن نأو«ةحضاو ةيلج هرصع ىف ةرهاقلا

 ءامسألاو مقاوملاو ملاعملالصن نأو ؛فصنو نرق ذنم اهئابحأو اهططخ نم ريثك ىلع

 ةرصهاقلاب مقأ ام ىلع مالكلابىنريحل ىنعي كلذك .دهعلااذه ىف هيلع تناك امب « ةرصاعملا

 رثدامو «ططخو نيتاسن و روصقو دجاسمو دهاعم نم ( هنع خدت ىذلارصملا لالخ

 ىتلا ةماعلا ثداوحلا ضعب لالخ امإ كلذو ؛هملاعم تريغ امو « دجتسا امو ابنم

 ةديرج» ىمسملا قريفبا حيران نم همجرت ىذلا ممقلا ةمّدقم ىف نادراكر دئاسكلا ويسم لوقي )١(

 (لودعصممل 0" قطه وطمس طوع «رصمل ىضرفلا لالتحالا ءانثأ قريلبا نحرلا دبع

 اوشع نيع قريفبا نإ معدلدمت 106عدهجونلمد طدصعمتمع هد الورمأو (2همنن 1888)

 (؟و١ ص) ٠ هتاربكو شيبلبا ةداق مارتحا لانو ةالعف هيف كرتشاو « نويلبان هأشنأ ىذلا لوألا ناويدملا ىف

 ( ةيداعلا ةعبطلا نم ١١ ص م ج) لوألا ناويدلا اذه رابخأ ىف هسقن نع كلذ ذي ال قريبا نكلو

 ناويدلا ءاضعأ ركذ دنع هتكلو ( ١ ١ ص ب ج) اياضقلا ةكحمي فورعملا ىناشلا ناويدلا رابخأ ىفالو

 ءاضعأ نم ناك هنأ ديفي امب(١ 4 4 ص ام ج ) هيناكو ةملكب هسفن ىلا ريشي «ونم لازما هأشنأىذلا ثلاثلا
 ٠ طقف ناويدلا اذه.



 ابعا يت سس

 ؛مهحا ارتدر وب نيذلا نيو رصملا ءاربكو أ كرتلا وأ كيلامما ءارسألا جام لالغ وأ ءاهدرس

 "ضعى مهلالتحا مايأن ويسنرفلا هثدحأ اهىلع مالكلا اصاخالصف كلذ قوف درفي مث "م

 ليزأ وأسد اهو «ةياكسعلا ضا ىغألا هتضتقا ءاشنإو رييغتو وح نم «ةيهاقلا ططخ

 قايس ىف انل مّدقي ىتربخبا نأ ةصالخلااو ٠ أثينا اههوردو اهئايحأ نم هوش وأ
 لئاوأو رشع ىناثلا نرقلا لالخ اهملاعمو اهعقاومو ةرهاقلا رصم ططخ نع «هتباور

 ططخ ضعب نع هدروي ام ادع اذه ؛ ةلصفم ةحضاو ةروص «رشع كلاثلا نرقلا

 ةبسنلاب ةصا> ةيمهأ وذ ةهجولا هذه نم هرثأف . ىرحألا ةيرصملا ملاقألا او ندملا

 «ةعدقلا ةرهاقلاريعم ططخ نع اهقدصأو روصلارعآ قتسن هنمو ءططخلاا جيراتل

 . رشع عساتلا نرقلا ةرهاقو « ىطسولا روصعلا ءرهاق نبب ةلصافلا ةروصلا هو

 12ةوو1م6:05 06 رصم ططخ وأ زيهم فصو باك ىنعأ ىناثلارثألا امأو

 ىتلا راثآلا لجأو سفنأ ن٠ وهف ةيسنرفلا ةلخلا ءابلع هعضو ىذلا ء].” عجم

 ؛ ةينارمعلاو ةيعيبطلا اهصاوخو « اهتيفارغجو اهططخو اهراثآ : رصم نع تعضو

 ؛رصم ىلا ةيسرفلا ةاملا اوقفار نيذلا نييسفرفلا ءاملعلا ةرهمج هفيلأت ىف كرتشا

 نويلبان اهيف لوألا لضفلا بحاص ناكو «هتاذ حتفلا عورشم عم هعضو ةركف تأشنو

 سردي ايملع ادهعم « حتفلا بقع رضم ىف ئثني نأ مزتعا دقف ؛هسفن ترابانوب

 راك نم ةعامج هعورشم ذيفننل راتخاو ؛ اهصاوخو اهتازيمتو اهتراضحورصم لاوحأ

 مولعلاب ىنعيل (ىملع م) « ةيميداك أ » ةرهاقلاب تسسأو . ةلملا اوقفار ءاساعلا
 ؛ اهدمو اهططخو ابتسدنهو اهراثآو اهدالب : رصم صخألاب سردتلو « نونفلاو

 تحيا لع ةماعلا ةعامللا هذه تفكمو + لكئارتو اموسر هلل كلذإ تم
 جوا١٠٠روؤوؤرو4 ص )١( ج ةيليالاو ملاعملاو ططخللا نع تاياورلا هذه ضعي عججارت )0(

 (4) جم 158ر9 هاراو؟ر ؟:4را:.ض (0)جرا*راارالرا؟غه ص (5)
 ١١٠١و #1٠١ ص )١( ج اضيأ عجار و ٠ مئاقولاو ثداوحلا لالخ تدر و اهلكو م.م والا ص

 ”و ص(4)جر 49# ركع 75#. 4 - ١/5 ص(9) جر اهدعبامو 458 را 59و
 ٠ ءاريكلاو ءارعألا محيارت لالخ انه درت طلعملا ىلا تاراشالاو  ه؟و

 ه8 ب1119 ص (*)ج  لصفلا اذه عجار (؟)

 ٠١(. - مص ج ةيناثلاةعبطلا) 12268011١ 8 ]اهم باك ىفهيب ررقةمالعلا ةمّدقم (9)



 نويسارفلا الج (سلف ٠ ىسئرفلا لالتحالا اهثبل ىتلا ةثالثلا ماوعألا ىدم سردلاو

 نم كلانهو ؟ اسنرف ىلا تدعأ ىلا ثوحبلاو داوملا لك مهعم اولم ءرصم نع

 ةقفن ىلع عبطتو ظنت نأو (طئارخلاو موسراو ثوحبلاو داوملا هذه عمت نأ نويليان

 هيلوترب : مه لمعلا ىفاوكرتشا نيذلا ءاملعلا نم ةينامث نم ةنم ىلا دهعو ؛ةموكحلا
 عضو ىلع فرشتل «حيوم ( هيزكنال «راربج « هيب روف «تيينزيد «زاتسوك «هيتنوك

 ضعب تامو ءاماوعأ لمعت ةنجهلا هذه ترّمساو . هجارخنإو هميظنتو فلؤملا اذه
 فلؤملا مظتت ىف فعورو .٠ ةلملا ءاملع نم نيرخآب اولدبتساو «لمعلا ءانثأ اهئاضعأ

 اهي راتو اهتيفارغجو «ىضرفلا حتفلا تقو اهلاوحأو ءاليصفت رصم راثآ تحت نأ

 اذه نم لفألا مسقلارهظو ؛ طئارملاو روصلا عضوب نيانفلا نم طهر ىنعو . يبطل
 كرتشاو ٠ ةيسنرفلا هلبلا دزع نم ماوعأ ةيئادأ ده ىنعأ .و ةنس رخضلا رثألا

 «رصم نع ةعساش فراعم ةرئاد ءاغب ؛ انف لك ىف ءاملعلا رباك نم نوتس هعضو ف

 اريبك ادام نيرشعو ةعبرأ تلغشو ؛ اهصاوخو اهططخو « امتونفو !متراضحو « اهراثآو

 : .ةريبكماسقأةثالث ىلا باقكلا مسق دقو . موسرلاو لوادهلاو طئارخلا تائم اهللذتل
 اهروبقو ءاييبابو اهدباعمو ةرباغلا رمعم راثآن ع ةيفاض ثوحب هيفو «راثآلا مسقلوألا
 ريتعاو ؛ برغلاو قرشلا مث «لامشلاىلا بونهلبا نم ةبترم « ةيرثألا اهعاقب و« اهليثامتو
 ئثنأ ام لك ةثيدحلا نمو ؛ىالسالا حتفلا لبق ناكام لك ةميدقلا راثآلا نم
 ةصالخ ىلع ابيف ىنأ هبي روف ةمالعلل ةيخيرات ةمدقعب : مسقلا اذه لهتساو .٠ حتفلا دعب

 ةيناث ةره باكا عبط رقت كلذ لالخفو ١87 ٠ ةنس ىح ىلوألا ةمطلا ءازجأ رودصرّتسا (1)

 ٠ 18594218171 ىتنس نيب ةعبطلا هذه تردصو «رشع نماثلا سيول نم ىلم رارقب
 هييروف « هييلفد « تبيزيد « ليلد «زاتسوك « يوم ؛ هيلوثرب : . ءايلعلا ءالؤه ءابمأ ىه هذهو 69

 « سكتساك <« ىتسراك « همدوب «زنرب « تسنلب « كازاب « سوي ردنأ, «رانوحب «هيركلال « اولوح, «راربح

 «© سيوكيد 6« تروباليد « ليئوك « هيبدروك « هيسناروك ىد 6« فيباروك «لوربش ىد « ليسم
 < ريب وحب © ناتوك امس « ىرفوحي «ريبل « نايئارج « رفيف « ىاف « هييفاف' «رترتود « ىوناهود « هيمي اوبد
 « هيون 6« ىرون « نترام 6 لسرام « سولام « سدنهملا ريب «(ريبكلا)ريبل «راونل « تكي « نزسيل « ىردأ
 دال « ىبئاس «راثرب لي وماس « ىنحي ناس «هييور « ريب زور ىد « هيئودر « جبار « ونفاد «ناثورب

 ٠ ناسنف «وتولف



 دبعم ىلع مالكلا اهيليو ؛ ىمضرفلا حتفلا تقو ىلا ةبيطرصم ذنمرصم ميزاتل ةيوق
 مارهألاو مويفلاو ؛ سيلوب وم هو سوديبأو ةردندو ةبيط راثآ لع مالكلا مث ؛ىليف

 لغو .٠ اهريغو سوقطلاو ةينآلاو ىدربلا قاروأ فصوو ؛ سيلوي ويلهو فنهو

 تقو ىلا «ةرصاعملاو ةثيدحا ةلاهلا مسق وه ىناثلا مسقلاو . تاداجم ةسمت وحن كلذ

 ةرهاقلاو ىرحبلا هجولاو ديعصلادالبل بهسم فصو ىلع لمتسد و 4 ىسنرفلا حتفلا
 ؛ةنراقملا ةيفارغخاو «ةنعارفلا ذنم لينلا سايقمو «ةيردنكسالاو سيوسلا خرب و
 سياقملاو ليياكملاو نيزاوملاو «ةيقرشلا قيسوملا صخالاب و «نونفلانع مالكلا مث
 صخلم كاذ للؤتي وب ةثيدحلا رصم تاداع مث, ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلاو؛ ةيبرعلا

 ةيكلملاو ةموكحلا مظنو «ىئامعلا حتفلا ذنم ةيلاملارصم لاوحأو ؛كيلالا خيرات

 رشع ةعب رأ مسقلا اذه لغشيو . كراملاو تاءانصيلاو و بئارضلاو فاقوالاو جارحللاو

 ضرأ ةيعيبط ىلع مالكلا لوانتي.و ؛ ةيعيبطلا صاوحلاا مسق وه ثلاثلا مسقلاو ٠ اداجم

 ضماوهلا نم اهب فرع امو ؛ اهكامسأو اهرويطو اهناويحو اهتابنو ؛اهتاقبطو رصم
 قاب لغشو . كلذ ريذو ؛هنكامأو طينحتلا نعو ؛سهاوحلاو تاكرملاو تايولقلاو

 «رصمل ةيفارغخا طئارحلاا تائم ىلع موسرلاو طئارحلاا ةعومم لمتستو . بالا
 موسرو ؛ةيمالسالاو ةميدقلا رصم راثآل موسرلا تائمو ؛اههلاقأو اهمازحأ فلتخمو
 . موسرلاو لاكشألا نم كلذريغو ؛ اهك امسأو اهرويطو اهتابنو اهناويحو اهينابه

 عساتلا نرقلا ىتح لذب ىماع دوهجم .ظعأ « هرصم فصو» باك نأ ةصالخناو

 نع «قئاثولا سفنأ نم كلذب وهف ؛ةثبدحلاو ةيدقلار صم نع فيرعتلل «رشع
 لاصتا ةقلح وهو ؛ ةيعاّتجالاو ةيركفلا اهاوحأو « اهصاوخو اهططخورصم خيرات
 نرقلارعخاوأ ىف اهرهاظمو اهروص نيبو ؛(هرضاحورصم ىضام نيب ةيوق ةليرف
 نم هاوتحا ام هتسافنو هتوق ىف ديزيو ٠ ةرصاعملا اهرهاظمو اهروصو «رشع نماثلا

 ريخ ىه «ةي> ةيدام روص ىف «اهراثآو رصم عقاوم انأ جرحت ىتلا «موسرلاو طئارخلا
 . قيقحتلاو ةنراقلل ةليسو

 ىخرؤم صعب لع راثآلاو ططمللا فصو ىف؛ هرصم فصود وفلؤم دمتعا دقو

 ٠ ىرخأة سم .هتسافنو هدوهجم ةميفكاذب اورك اف« ىزي رقما اهسالو ؛ ةيمالسالا رصم
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 ةيقيقوتلا ططخما
 ءاهملاعمددجو ءاهططخ ققحمو ذفلا اهخرؤمرصم تبهو «ريخالارصعلا ىفو

 ناكرأ دحأ «كّراَبم اشاب ىلع موحرملا صخش ىف ءاهراثآو اهتايرك ذو اهنساحم يحبو

 مهارب نب ناولس نب كرابم نب كرابم نب ىلع وهو ٠ ةرصاعملا ةيبدألاو ةيملعلا ةضبنلا
 قوتو ٠ ( م 78*18 ) » 0١م ةنس « ةيلهقد ةديدحلا لابتربب ةيرقب دلو ٠ ىجورلا

 ةيرقلاب أشنو ٠ (م 1897 ريقون ١4 ) ه ١1١ ةنس ىلوالا ىدامج .ه ىف ةرهاقلاب
 رجيم نأ «ةلوفطلا ذنم ىلاعملا ىلا ةياثولا ءهسفن هتثدح مث ؛ةعضاوتم ةريقف ةرسأ ىف

 لاتحاو ؛اثدحح ةرهافلا ىلا حزنو «هترسأ نم زفف ؛ملعتلا عيطتسي ثيح ىلا ةيرفلا

 ةسردم لخدأ هؤاك ذرهظ اماف . ه 1901 ةنس ىنيعلارصق ةسردم لخد ىتح

 ىلاولا لاجنأ عم ةيركسعلا ةئعبلل ريتخا مث. ؟قوفتو ةعاربب اهميورد متأف « ةناخسدنهملا

 ىلا داعو «ةيب رحخلا ةسدنهلاو ةيركسعلا نونفلا سردف ؟ سراب ىلا دفوأو «(ىلعد#)

 ةسردمب اسردم نيعو ؛4(م 1848) ه 175 ةنس اشاب مهاربا ةافورثأ لعر صم
 اهيف ىدبأفوةيريمألا سرادملا مظنت اهنم «ةفلتخم ماهمو فئاظو ةدع دأق مث . ارط
 ىتلا ةلما عم اكرت ىلا لسرأ ( م 1868 ) ه 11. ةنس ىفو . ةقئاف اممه اعيمج

 دالب فو لوضانألا ىف انيح ىضتف ؛ مرقلا برح ىف اكرت ةدعاسمل «رصم اهتلسرأ

 فلتخم ىف بلقتي هتدوع دعب ثبلو ٠ دئادشو اب وطخ ىناعو « ةيكرتلا لعتو ؛ مرقلا '

 اهسأر ىتلا ةرازولا ىف ةيمومعلا لاغشأالل اريزو 14174 ةنس ىف نيع ىّتح فئاظولا
 ناك مث ؛فيرلا ىف انيح فكتعا ةيبارعلا ةروثلا مايأ ىفو . ويدحلا لجن اشاب قيفوت
 اسجوتم ةروثلا ىلع اطخاسم ناكو ؛حلصلا ىف ىعسلل ويدحلا ىدل نييبارعلا ءارفس نم

 أريزو #6418 ةنس رااوأ ىف ةيناث ةرازولا لخد ةروثلا ءاهتنا دعب و . اببقاوع نه

 «(هأ) 0+ ه) 1غ ةنس اشاب ضاير ةرازوف فراعلل اريزو نيع مثءاضيأ لاغشال

 51١( ل *"ا/ ص ؟ ج) ةيقيفوتلا.ططخلاا ىف ةلصفم هتايح ةمجرت كرابم اشاي ىلع بتك )١(
 : مّدقت ام انصخ ابمو



 يحن ناو كي

 ,« ةليلج تامدخ ملعتلاو ةيبرتلا ىلا ىدسأو ؛ ةقئاف ةمه بصنملا اذه ىف ىدبأو

 ططنلا» ريبكلا هرثأ نيا كلذ ىف جرخأو ؛ةديدج احور ةيبدألا ةضهنلا ىلا ثبو

 . انه هب ىنعن ىذلا وهو « «ةيقيفوتلا

 دوهجك ةضافإلاو ةفارطلا ىف ادوهجم « ىزير قملا دنم ططخلا مييرات دبش ملو

 ىفوأو متأ هوجولا ضعب نم « ةيقيفوتلا ططخلا » تءاج دق لب . كرابم اشاب ىلع
 بعصأو قدأ نايحألا نم ريثك ىف اهفلؤم ةمهم تناكو « ىزيرفملا ططخ نم"

 ( ىرتلا رصعلا تاماظ ىف ططحلا خيرات عبتتم :, نأ هيلع ناك دقف ؛ريبكلا هفاس ةمهم نم.

 تآشلملاو ةسرادلا لالطألا ءوض ىلع ؛ ةمبدقلا راثآلاو عقاوملاو ملاعملا ققحي نأو
 نع فيرعتلا ةمهم ىف عسوت دقو ؛ ةليوط نورق ىضأملا نم اهلصفت ىتلا «ةثدحما

 ةيرصملا ىرقلاو ندملا عيمج «ةيهاقلا دعب لوانتف ؛ ايظع اعسوت مجارتلاو ططخلا

 ةلسلس كلذ عم هيدل نكت ملو . روصعلا فلتخم ىف اهنايعأ نم اريثك مجرتو ؛ ةضافإب

 ططخلا يرام نأ انيأر دقف ؛روصعلاو لحارملا فلتخم نيب لصت عجارملا نم ةلصتم

 صيصختلا قيرطب هتاتسث عجي فاش لماش فيرعتب « ىزيرقملا ذنم رفظي مل

 ةمهملا هذه ءابعأب علطضي «فصنو نورق ةعبرأ دعب كرابه ىلع ءافب ؛ ةضافإلاو

 « هتايركذو نطولا راثآ ءايحإب ميدقلا فغشلا اذه نأ ىلع ليلدلا مك و ةقاشلا

 مزعلا لثم « ةيب ةيقيفوتلا ططخلا » عضو ىف هودحيو «هيلب رودص ىف دعب «ىف غم

 . دلاخلا هرثأ عضوب ىزيرقملا لق ترحأ ىثلا «ةعاربلاو دلمناو

 هتمهم ربك أ لمحيو «ءدب ةطقن ىزيرقملا ططخ ذفت, «كرابم ىلع نأ عقاولأو

 نيب و هني لصفت ىتلا ةليوطلا ةلحرملا هذه «راتآلاو ملاعماو ططمللا خيراتب زوجي نأ
 ايفارغحلاو ةسدنهحلا رم هنكمت ناكو ٠ اضاع ططللا رضاح لمعي نأو« هفلس

 ىلع للدب وهو . ةمهملا هذي مايقلل ةصاخ ةيافكي هدم « (ايفارغوبتلا) طبطختلاو
 «ىضاملا ىف هيلع تناكامب اتراقمو «ملاعملاو مقاوملا قيقحن قيقحن ف «ةصاخلاا ةردقملا هذه

 هلت ببس نايب و باككلا عحصم ظيرشت اذكر ١( نص ١ ج) ةوقفر ملا ططخللا ةجاييد عجاد )١(
 .(و صةمدتلا ١ج)



 مس يؤ

 اهملاعبو اهططخ نم « ىطسولا روصعلا ىف اهئايحأو ةرهاقلا ططخ روصجارختسا فو
 « ةرثدنملا راثآلاو دهاعملا د ميرات ءارقتسا فو «تاحاسملاو داعبألا ريدقت ىفو «ةرصاعملا

 رثأ اف ؛هفلؤم رم افرضح ال عضاوم ىف (ةسرادلا بئارحلااو لالطألا نم

 هغقوم قةح الإ ةميدقلا ةهافلا رصم ف ناديم وأ عراش وأ ةطخوأ رادوأ دجسم وأ

 ىلا امتاد كلذ ىف عجري وهو ٠ باجعإلا ريثي حوضوب « ةرصاعملا ةرهاقلا ىف هداعبأو

 فيرعتلا ف بضني ال ىذلا هردصمو «لقألا هدشرم وهف « زير قملاميظعلا هفلس

 اهلا راشأ « عجارملا .ىرم ةريبك ةفئاط ىلا ةرخأمملا لحارملا ىف عجري مث . ءادتبالاو

 ىلإ هلمأتمب ىضفي امو «برعلاو مجعلا بتك نم اعماج » : هلوقي هتمدقم ىف الامحإ

 ىلا مهموسرو «رايدلا كلت اوحاس نيذلا نرفإلاو برعلا بتك اعجا ره « بجعلا
 اروطسم دجوامو «كالمألاو فاقوألا ججح اذكو «راطقألا هذه دودح اهيف اونبي

 بتكلا سفنىه «ىزيرقملا دعب كرابم ىلع عجارم رهأو .«ناردحلاو راجحألا ىلع
 ماسأإلا نود ططخللا نم حاونل ضرعت ىلا ىهو« لصفلا اذه ةحتاف ىف ابيلا انرشأ ىتلا

 «بابحألاةفحترب باك ىهو ؛ةفلتخلااهروصع نبب لاصتاتاقأح كلذ عمر بتعتو «اهب

 باكو« ىف مراثآلا بتاعو» «ىكبلارو هرسلاىبأ نبال «راهزألا فطقو» ىواخسلل

 فقولا بتك نم ةريبك ةفئاط اهيل فاضي ؛ةيسئرفلا ةلما ءاملعل «رصم فصو»
 «ةفلتحل اراثآلاودجاسملا تاظوفحم وأ ةموكحلا تاظوفحم ىف ءاوس « كالمألا دوقعو

 «ططخللا لحام لصير نأ كرابم ىلع عاطتسا اعيمج هذه نف. ةريبكلا رسألا ىدل وأ

 عجر دقف نايعألا مجارت ارت امأ . ةنراقملاو قيبطتلاو طابنتسالا قيرطب ملاعملا ققحي نأو

 هبال ريمرتك قرشتسملا ةمحرت ىلاو ءاضيأ ىزيرقملا ططخ ىلا صخالاب ايف

 ؟ ىواخسلل عماللا ءوضلا ىلاو« ناكلخ نبآو ىدفصلا ىلإ مث« كلما ل اودؤ كولسلا»

 معضاوملا هذهف « ةيةيفوتلا طفلا . رم ةئيعم عضاوم ىلع كلذ ىف 'ئراقلا ليحن نأ ثبعلا نه (1)
 لا فخ و هاش رعب نم نا ىلا ىلوألا ةسمللا ءازيألا ىلع هليحن اخكلو « ال رصح ال
 *“تلق” ةرايع دعب الج احضاو قيقتحتلا اذه رثأ ئرافلا دجي « ابي رقت بْنم ةحفص لكو عوضو» لك ىنف

 + (8 8 ص١ ج)ةرصاعملا ملاعملا قيبطتب اهقيقحتوةي زمملاةىهاقلالاعمم صو صخألاب عمجار ٠ 'لوقأ*”وأ
 ريمزتك ة حب رث نكلو « كرابم لع ماير صمب ادوجوم ىزيرقلل““كولسلا”” باكل ىبرعلا صنلا نكي 6

 ع (5130156::1 068 801ةة268 نآونعيى املا نرقلا ثصتنم لنم ترهظ ((0086اننهت7)



 كك 07

 امأو ؟ اهريغو قتريسجل رانآلا بئاجعو ؛ ىدارال رردلا كلسو ؛ ىحيلر ثلا ةصالخو
 ٠ ةصاخلا هقراعم ىلأو مهرسأ ىلا وأ مهلا ابهف عجر دقف نيرصاعملا نايعألا مجارت

 لقنلاب اهداربإ ىف فلؤملا ىثتكيو «ةيقيفوتلا ططحلاا ن نم اريبك امسق مجارتلا قرغتستو

 | ٠ اهرداصم نم درحملا

 رثك | غلبت ةرييك تاداجي ةسم: ىف !ءزحج نيرشع « ةيقيفوتلا ططخلا » لغشتو

 :ايرق ىزيرتلا طخ فو تال ىف ءريكحلا عتتل نم ةعتص ىثلأ نب

 اهعاضوأب ةمبدقلا اهعاضوأ ةنراقمو «ةن هزل ةررهاقلا رات اهنم لوألا ءزحل | لوانتيو

 « كرتلا باوسلا مث « ىرتلا حتفلا ىلا نييبويألا ذم نيطالسلا ياتو « ةيلاحلا
 تاءاصحإو ةثيدحلاةرهاقلا ءايحأ ف صوو ىلع دع رصعو «ةيسنرفلا ةلما جيراتو

 ةيهافقلا ططخ « عيارلاو ثلاثلاو ىناثلا ءازجألا لوانتئاو . اهئاكسو اهتايوتحم نع
 ةريثك تاقيقحت عم « مجسسملا فورح لع ةيترع « اهتاراحو أبيوردو اهعراوشو

 ؛ عماوح ىلع مالكلا سماخلا ءزخلا لوانتيو ٠ ىزيرقملارصع ذنم ةميدقلا اهعاضوأل
 «سلاخكلاو ةلبسألاو قئاوحلاو دجاسملاو اياوزلاو سرادملا ىلع مالكلا سداسلاو

 عباسلا نم ىنعأ ةيلاثلا ةعسنلا ءازجألا لواتنثو ٠ مجعملا فورح لع بترم كاذ لك
 نايعأة مجرتو «ةضافإب اهارقو اهندمو « ةيرصملارايدلا لاقأ لعمالكلا ءرشع سماح ىلا

 لوانتو٠ اضيأ جملا فورح لمقبتىم «رباكأو ءايلوأو ءارعشو ءابدأو ءاهقفنم اهبنملك

 ؛اهلوح امو ةزيما مارهأ ةصاخبو ةينوعرفلا راثآلا ىلع مالكلا رشع سداسلا ءزملا
 مالكلا «رشع نماثلا صصخو ٠ عئاقولاو نك امألاو مجارتلا ضعب «رشع عباسلاو
 لالتحالا مايأو «ةيمالسالا لودلا فلتخم ىفو «ةنعارفلا رصع ذنه لينلا سايقم ىلع

 رشع عساتلا لوانتيو . كاذب قلعت امو لينلا ناجرهمو ديبشلا ديعو « ىمارفلا

 ٌطولعخم نم بالا اذ ل ةيفارضوتف ةخسن ىلع بتككلا راد تاصح دقف مويلا امأ دقت 61913 سم

 ٠ يوان 400 مقربا ظوفحم رهو <« سيدا
 © ةيقابلا اهراثآ نع دعب دعب ثّدحي ناك ناو اهلعطخو طاطسفلا نع مالكلا كرابم اشاب لم لفغي )0(

 ٠ هباَكل هراتخا ىذلا ممالا ناك مث نمو (* ص ةمدقملا) هئحابمب الصأ ةررهاقلا دصقي هنأررقيد



 اهنيراوتو [اكشأو دوقتلا ىلع مالكلا نورشعلاو « عرثلاو تاحايرلا ىلع مالكلا
 . ثيدحلا دقنلا مقو ةميدقلا اهميق نييةنراقلل لوادج هبوو «روصعلا فلتخم ىف اهميقو

 ططخللا مرات ىف ةعساش ةموسوم « ةيقيفوتلا ططخللا » نأ ءمّدقت امم ىرنف ٠
 قوأ امب «عاطتسا مظملا اهفلؤم نأو ؛ةيمالسإلا رصم حيراتو « ةيرصملا راثآلاو

 ةديعبلا باقحألا رمغ نم.« ةرصاسملا رصمل جرخي نأ «ريزغ ملعو ةعارب و مزع نه
 ةيمالسإلا رصم نم «ةحضاو ةضايف اروص «ةسرادلا لالطألاو ةيسنملا راثآلاو

 اهملاعمو «ةرهاقلارصمل ةميدقلا ططخللا نم ةقفحم ةيوق اروصو «اهروصع فلتخم ىف

 ريثك ىف ىضأىلاب رضاحلا لصي, نأو ؛لودلاو روصعلا فلتخم ىف ةرباغلا اهعاضوأو
 رصم ثارت ىف ةسيفن ةفحن « ىزيرقملا مظعلا هفلس رثأكهرثآف ٠ ٠ نطاوملاو عقاوملا نم :

 جارختتسال اعجرم «روصعلا رك ىلع قبت «ةلبقملا لايجالل ةدلاخ ةقيثوو « ىخيراتلا

 لعفو «ةيئدملا بلقت اهيوطي موي ىضاملا رمغ نم « ةبهاذلا راثآلاو ططخلا روص

 ٠ نمزلاو ثداوحلا

 قالوب هما خاب قرت ريدقلا نأ « ةيقيفوتلا ططخللا » تعبط دقو

 (مو - 1884 )ه 1". و .١ ىتس لالخ اءابت اهؤازحأ ترهظو «ةيريمألا

 اهدالبو اهتدمو « ةرهاقلا رصمل ةديدحلا ةيقيفوتلا ططخلتا » : وه لماكلا اهتاونعو

 ْ ٠ « ةريبشلاو ةعدقلا
 اه <

 امو اهنمانيلا ىهتنا ام « ططخللا ىنرؤم راثآ نم هيلع فنقت نأ انعطتسا ام اذه

 جيرات ىف ثارت نم ةيمالسالا رصم هتبهو ام ىالسإ دلب بهو ملو . ثداوحلا هتدلا
 هعدتبا «غييراتلا نونف نم اصاخ انف هتاذب ربتعي ىذلا ثارتلا اذهو . راثآلاو ططحلا

 ىذلا « يظعلا ثاريملا ةعومم ىف ريغص ءزجب وه أمإ «نويرصملا نوخرؤملا هب سو

 مظعمب اه ,ورثآ نيذلا ءداجمألا اهينب مالقأ ._.مم ةيمالسالا رصم يرات ىف انيلا ىبتنا

 بح نم «مهحناوج هب مرطضت تناك أمع م مني اراثيإ ( هريكفت تارمثو مهدوهج

 . 0 هنايركذ عبلتب فغشو © نطولل

 قرف





 نااثاابس انيك
 ةيمالسالا رصم خيرات ىف





 هللا نيدل

1 

 ع

 هلا

 د

 مظعأ نم ةفيلخ نأ امتصالخ ؛ةميدق ةروطسأ ةيرصملا ةيلبقأ ةسيتكلا دز

 « رصم ىف ةيمطافلا ةلودلا سسؤم « ىمطافلا 0

 ريكفتلا لقعم مهزألا عماملاو ؛ ةيمالسالا راصمألا سو رع ةرهاقلا ئشنم

 ءارس ةينارصنلا قنتعاو مالسإلا نع درا دق ؛ىطسولا روصعلا ف هترانمو 0
 راثآلا» نع هسبتك ىذلا لصفلا ىف ةروطسألا هذه ةكيمس اشاب صقرم لقن دقو
 :ىنأيام نيفيسلا بأ ةسينك نعهمالك رك ذف «ةيرصملا ةموكحلا موقت ىف «ةيطبقلا

 هللا نيدلز عملا مايأ ىف تدّدجتو تمده مث «سداسلا نرفلا ف ثسسأت »

 ىمطافلا رصعلا نم ةبجحأ امم ةريغص ةسينك اهناجيو ...رشاعلا نرقلا ىف ىمطافلا

 دمعت هللا نيدل زعملا كلملا نإ لاقي ةيدومسمو نيمدقلا لش ةزراب شوقنب ةالغم

 ::ءاسايف
 ةديرجي هرشأ لاقم ىف 7 نيصن ةروطسألا هذه ديبأتل اشاب ةكيمس مدقو

 : امهو «هيدقان ىلع ادر «مأرهألا

 ةيطبفلا رصم سناك نعراتب درفلأ ذاتسألا باك ىف تدرو ةرابع - لؤألا

 سيسق ىنعأ) سيسقلا ةروطسأل اقبط ةيدومعملا هذه فود : ابتمجرت هذه ةمدقلا

 . «ةيئارصنلا ىلا دئرا انيحزمملا ناطلسلا دمع (ةسينكلا .
 جيوسقت  ىلعبقلا فحتملا سسؤم ااب ةكيبم صقرم )قب «ةيطبقلا راثآلا» لصف عجار )١(

 ' . 0١ص ١51 ةنسل ةيرصملا ةموكحلا
 : (ىلألا ةحفصلا) ١ ١ ةنس سطسغأ م ىف ةردامصلا مارهألا ةديرج (؟)

 + 8دقلوم : 156 ةهولممأ (نمماتع (ناسمعطمم هأ ورام (1. م. 117 ()



 كك

 همسا ةسينكلا حيران نع ىطبق سيسق باك ىف تدرو ةرابع  ىناشلاو

 لبج ةثداح دعب زعملا نإ ليق» : اهصن اذه «ةسينكلا غيرات ىف ةسيفتلا ةديركلا»

 نآلا ىلا هربقو نابهرلا ىز سبلو رصنتتو زيزعلا هنبال ةفالحلا ىسرك نع لت ملقا

 . «نيفيس ىبأ ةسينكف
 ؛ نيتسلا تائم ذنم ةرئاوتم ةياورلا هذه نا «كلذ ىلا اشاب ةكمس فيضيو

 هذه ىلع اهمادخ مملديف ةيرثألا ةسينكلا كلت ىلا اوبعذي نأ نيضرتعملا عسو ىفو

 . زعملا ناطلسلا ةيدومعمب ىمسن ىتلا ةيدومعملا

 م« جب +

 ةيطبقلا ةروطسألا ديبأت ىف اشاب ةكيننم اهيلع دمتعي ىتلا صوصنلا ىه هذه
 ؛ عجارملا وأ ةلدألاب مسوت نأ قدتتسن ال صوصن ىهو .هللا نيدل زعملا ريصنتب ةلئاقلا

 ىلع ال لدحلا نم ىّسب اميوانتت كلذ عم اننأ ريغ . تابثإلا ىف ةمبق ةيأ ال تسيلو

 اهغابمو ةياورلا فنفس ىلع نئارق اهتاذب ابنأ ىلع لب ءابضقن بجي ةديؤم ةلدأ اهنأ
 : مقسلاو هك اكرلا نم

 سيسق نم هعمس امعالبت اهدروأ دقف راتب ذاتسالا ةرابع وهو لوألا صنلا امأف

 ٠ هدتع نم اهدروي لو 2نيفيس ىبأريد ساك ىدحا ليربج سدقلا ةسينك

 داع دقو .٠ (!هععد8) ةقراخ ةصق وأ ةروطسأ امنأب اهفصوف اهركذ ىف طاتحاو

 عاهل هترايز ءانثأ ةسينكلا سيسق نم هعمس امل اقبطرخآ ناكم ىف اهلك اهدروأف

 : ىه هذهو

 نعو «هيحورلا ىراصتلا ةايح نع اريثك «ةررهاقلا ىنسؤم زعملا ةفليملا عمسد»
 ريبك ىلا لسراف«سّدقملا ميياك اهيوتميوتا ةبيجعلا رومألا نعو « مهينل مهصالخإ

 مث حبسمملا ليجنإل الوأ ةيمر ةوالت ءارحإب سمأو «هموق خويش ريبك ىلاو ىراصنلا
 ىأ «شيفم دمح» : مزعلا ىبتنمب لاف ةديدش ةيانعب امهنم الك مم نأ دعيو «نآرقلل

 ةعبط) ؟ 4 8 ص ١ ج  سومرب ةديسلا ريد نابهر دحأ فيلأت س ةسيفلا ةديرحلا باك (1)
 ١914(. ةس



 «هدونش ابنألا ةسينك مامأمقاولا دجسملا مدهب أو ؛ هل دوجو ال وأ ءىش ال ادم نأ

 ةدوجوم دجسملا اذه اياقب تلاز الو . نيفيس ىبأ ةسينك عسوت وأ هناكم ىنبتنأو

 , كلذ دعب دمعو «رصتت زعملا ةفيلخلا نأ «كاذ لع سيسقلا دازو . نيتسنكلا نيب

 . «اتحوي سيدقلا ةسينك راوحي عقاؤلا ديمعتلا ناكم ىف

 ناي جيراتب ةقالع ا (1«ويعد0) ةر وطسأك ةصقلا هذه لقتيرلتب ذاتسألاو

 فخس اهتاذب قطنت ىهو ٠ ةميق ةيأ امل ةيخيرات ةعقاو اهنأ ىلعال ةسينكلا هذه
 تابثإلاو ىخيرانلا ثحبلا ضرعم ىف مدت نأ ةيرخسلا نمو «هتلاحتساو ابيف درو أه

 . ىماعلا

 «ةسينكلا رات ىف ةسيفنلا ةديرخلا» باك ىف درو ىذلا ىناشلا صنلا امأو

 هتميق تسيلو . سسقلا هلقانتي امم ةيسنك ةفارخ هنوك ى#رع اضيأ جرحي الف
 مئاقوب اهترقيو رحآل كش ةروطسألا مّدقي هنأ ريغ . لوألا صنلانم رثك أ تابثإلا ف

 صتتو» «زيزعلا هنمال ةفالخلا نع لزت « مطقملا ةيداح دعب » زعملا نإ لوقيف «ةنيعم

 ىلا ر يشن نأ حصيوو ٠ « نيفيس ىبأ ةسينك ىف نآلا ىلا هربقو «نابهرلا ىز سبلو

 «نيفيسىبأ ةسينك ميراتنع همالكءدب ىف اضيأراثب اهدروأ دف« هذه مطقملا ةثداح

 هنأب عم ةفيلخلا نأ » : اهتصالخو (16جمد3) ةقراخ ةروطسأ اهنأب كلذكاهفصوو

 لببا لقني نأ عيطتس هناف انمؤم ناك اذا ناسنالا نأ ىراصنلا ليجنإ ىف درو دق

 ٠ ةيبجعلا ةصقلا هذه تناكاذأ امع هلأسو قيررطبلا (ماربأ) جارفإ ىلا لسرأف ٠ ةملكب

 تقم الإ و ىنيع مامأ سمالا اذهب مق » : هل لاق ذئدنعف باجيإلاب هباجأف «ةيقيقح

 مويلا فو ؛ةقلعملا ةسينك ىف ةالصلا ىلع اوفكعو نابهرلا ىعذف . «هتاذ ةينارصنلا مسا

 ىراصتلا نم ريبك بكوم ىف دصقتف « هعجشت محلا ىف ءارذعلا قيرطبلا ىأر ثلاثل
 دعبو «هتيشاحو ةفيلخلاا ناك ثيح نبءملا ناكملا ىلا نابلصلاو ليجانألا نولمي مهو

 رتهاف اعيمج اوعدو « روخبلا ناخد ىلع نابلصلاو ليجانألا تعفر قيرطبلا لص نا

 8معلو» : 1010. (1. م 126) )0(



 تنم ا ع

 ءانب ىف هل نذأو بلط ام لك هحنمب نأ «ماربأ» زعملا دعو ذ ذئدنعو ! لقتناو لبحلا

 : ا ىبأ ةسينك“

 مايأ تينب دق» ةسينكلا نأب ريطاسألا هذه ةنراقم نمراتب ذاتسألا جتنسيو

 مسر هيلا راشملا ىنايرسلا ماربأ نأ هديب جاتتسا وهو « م١٠ ةنس ىلاوح زعملا
 يي راند باك ىف نينوهثألا فقسأ سرب واس هاور ام ىلع «ةيدالبم و ةنسف اهرب

 ٠ اهيا دوعتس ةيمهأ يرانا اذه دارإلو « « دك راطبلا

 اهل دنس ال طقق ةيسسنكر يطاسأ ىلع امناق هللا نيدل زعملا ريصنت, معزا نوكي اذ

 .اهسفت ءاقلت نم ةراهنم اهنأل اهضحد ةنوؤم انيفكي ام هدحو كلذ ىفو« حيراتلا نم

 . ةتباثلا ةيخيراتلا قئاقللا ضقانت اهنأ اضيأ ىرنس نكلو

 © ا« +

 هم ور, ةنس نايعش ١7 قرصم لقصلا هوج ةدايقب ةيمطافلا .شوبحا تلخد

 ةفيلللا ىمأب ةليللا سفن ىف ةرهاقلا ططخ تعضوو ٠ ( م 46٠ ةنس هيلوي /)

 نكلو .٠ (مهو ةنس ىلوألا ىدامج) ربشأ, كلذ دعب ىهزألا عماخلا طتخا م" «زعملا

 ةديدحلا ةئيدملا تكششنأ نأ دعب «ماوعأ ةعبرأي كلذ دعب الإرصم ىلا مدقي ملزعملا
 هلاومأو هلهأبر صم لخدف ؛ ديدحلا كلملا دطوتو ماظنلا بتتساو ؛ هلوزنل تدعأو

 رثكأ اهب هكلم لطي ملو (م ةا/ا# ةنس هينوي فصتنم) ها”؟» ةنس ناضمر / ىف

 ربمسلد 7١ ) "6 ةنس ىنأشلا عيبر ١64 ىف ىفوت ذإ ؛ ماع فصنو نيماع نه

 1 ( م و1 ةنس

 ةوعدلل ايغ ناكل عطقف (نييمطافلا) دبع ىنبل ايسايس غر صم حتف نكي لو
 ىدهملاهلا دع اهءاول مفر ىتلاو ؛نينرق ءاهز اهنودراطي سابعلا ونب ثبل لأ ةيعيشلا

 : 8ملاعم : طال . (م. 121-125 )0(

 ةكراطبلا مرات نع همالكىف ىزيرقملا لوقيو - " 2(“ 2(. 1325) )م(

 ١٠ج ططخللا ) 6( م 4175 ) » 575 ةنس ىف اكيرطب ممر دق ( ةعرز نب ماهارفا هيمس:و ) ماريأ نإ طبقلا
 ٠ اييرقت ةيطبقلا ةياورلا عم كلذب اقفتم (440 ص



 ةماهإلا ةلأسم تناكف . برغملا حاتتفاب ىمايسلا اهرفظ تأدبو «ربك ألازعملا دج

 ةينيدلا ةغبصلا سفنب غيطصيرصمب ديدهلا مهكْذم ناكو ؛ نييمطافلا دنس لات ام
 ذئموي تدتم| ىلا ةطمارفلا ةدوف تناكو ؛؟برغملا ىلا مهءاول تلمح ىلا ةقيمعلا |

 نأو «ةوعدلا هذه اوديؤؤي نأ مهبط ناكف .رصم ىف مهكلمو مهتوعد ددبت مأشلا وحن

 ؛ مهتود ةيعرشو مهتبسلل نيركذملا هجو ىف كلذب اوتبثيف ءاهءاقنو اهتيسدق اوتبثي
 زعملا ىرن اذهلو . ىلع دلوو « ( ملص ) لوسرل ةنبا ةمطاف ةلالس « نوعدي ايمبنأ

 هنإ » :هلاقلل بهذ ىذلا نييرصملا دفول لوي ةيردنكسالا همدقم نيح هللا نيدل

 ؟ «نيملسلل ةرصنو داهللا ىف ةبغر الإ راس الو لاجر الو كلم ىف دايدزال رسب مل
 رثك | انيد امامإ ودبي «ةمامإلا ىهاظم ىلع اصيرح ةيذيدلا هرئاعشو هبك اوم ىف هأرنو

 نب نسحلا هيقفلا اهلجبو اهدهاش «ىهاظملا هذه ضعب كيلاو . ايسايس اكلم هنم

 : هتريس خرؤمو « زعملا قيدص «ىرصملا قالو ُز نب مهاربأ

 هتالصب لصو ؛ نيتعكر لص مث ادجاس رح هرمعق ىلا زعملا لصو مله: لاق 0(

005 6 . 

 « هرصق ناويإ ىلع ةبعكلل اهلمع ىثلا ةيسمشلا زعملا بصن ةفرع موي ف» (5)
 رمحألا توقايلا ابمفو .. نأ جابيد اهضرأو اربش رشع ىثا ىف اريشر شع انثأ اهتعسو

 ٠ هدأ دارصأب جا تايآ ةباك اهرود فو «قرزألاو رفصألاو

 غلبأو بطخو » ةيهاقلا ىلصم ىلإ ديعلا ةالصل رطفلا موي زعملا بكر ()

 ا .. حوشخو عوضخب هتبطخ تناكو 0 سانلا ىبأو

 وطفلا ةالص رك ذ 5 للصو هرك اسعب رحنلا ديع ىف ةالصلل زعملا ادغ»_ (4)
 . « دوجسلاو عوكرلا لوطو ريبكتلاو ةءارقلا نم

 مم ص س ىزيرقلل ءاقنحلا ظاعتا )١1(

 ه. . ص ءافنحلا ظاعتا ف - قالوز نبا نع ىزيرقملا )١(

 م6 ص ١ جا ع ططللا ف - قالو ز نبا نع ىزيرقملا (؟)
 ه١ ص ءافلا ظامتا - ىزيرتملا )5(

 ه ع ص ءافنكلا ظامتا - ىزيرقملا (ه)



 ا ا

 ةعمج لوأ ىف اهب هل عد «هللا نيدلزعلل ةيمسر ةفص ةيوبنلا ةمامإلا تناك لب

 :. اهتبطخ ىف ءاجو ( ورمع عماج ) قيتعلا عماملا ىف هموم ةنسم تميقأ ةيمسر

 (مامالا) هللا ديع «ةيداحلا ةزملا ليلسو «ةوبنلا ةرمث كيلوو كدبع ىلع لص مهللا د

 هفالسأو نيرهاطلا هئابآ ىلع تيلص م« نينموؤملا ريمأ هللا نيد زعملا ميمت ىبأ دعم

 « ... نيدشألا ةماألا

 « مالسلا هيلع » ملوقب ءايبنالاك مسوي زعملا ناك نأ ىهاظملا هذه ةوق نم غلبو
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 ه2 هيلع هللأ تاولصو »

 هلالا ديحوتل ؛ دعم مامألا امد دمصلا هلالا ديحوتل » زعملا متاخ شقن ناكو

 ٠ « ميت وبأ مامالا اعد ميظعلا

 ىلع صرحلا ا هللا نيدلز عملا ناك فيك نيبنل عئاقولا هذه ىف اندروأ

 عبطت ةقيمعلا ةينيدلا ةغبصلا تناك ف يكو ؛ ةمامإلا ىهاظم ىلعو «ةيليدلا هتفص

 نكت ملةغبصلا هذه نأو اصوصخ ءرصمي اهدهع حتتفم ىف ةيمطافلا ةلودلا ةيسايس

 «تيبلا لآ ىلا نييدييعلا بس ةحصس لوانّت. نعطلا اذه ناكو . نعاطملا نم ةأجنمب

 ه+غ ٠.9 ةنس ىف ٠ ةيمسر ةيسايس ةغبص ديعب لبق حما دقو ؛ مههئاعتو مهتمامإ ةيعرشو
 راك نم هيلع اعقوم ايمسر ارضحم «هللاب رداقلا ةفيلخلا دهع ىف دادغب طالب ردصأ

 ءرصم ءافلخ نييمطافلا بسن ىف نعطلا نمضتي «ةعيشلا ضعب و «ةاضقلاو ءاهقفلا

 مهنأ لب «ناصيد نب نوهم ىلا نوبستتي ةيناصيد مه لب «تيبلا لآ نم اوسيل مهنأو

 ' اوعداو «ءايبنألا اوبسو رومخنا اولحأو جورفلا اوحابأ «ةدحالم قاسفو «ةقدانز راقك

 ديزو ؛ نعاطملا سفن نمضتب رخآر ضحم دادغبب بتك «ه64 غ4 ةنسففو وبلا

 . ىسوجم وأ ىدوهي لصأ ىلإ نوعجري نيبمطافلا نأ هيف

 ةجاببد ىف هسفن قالوز .ىرباو س 47١ ص ١ ج ططخلا - قالوز نيا نع ىزيرقملا (1)
 . (جيرات مه 4 مقر بتكلا رادب طوطخم ) ىرصملا هيوييسرابخأ باك

 #١ ص ؟ جءادنلاوبأو - 448 ص * جذودلخ نبا (؟)
 7.١8 ص امل جس ريثألا نبا غزل



 ةمهيلاعتو مهتمامإ ةيعرشىف نعطلاو « هذه نييمطافلا بسفف 55 ةلأسو

 نم دحأ لقي مل نكلو « انعوضوم نم تسيل ىهو  ىئالمإلا يرانا ىف ةروهشم

 لب «ةروطسألا هذه تح ولو . رصنت وأ دمعت هللا نيدلز عملا نإ طق مهموصخ

 اهوتيثألو ءطق نويسابعلا اهنع لفغ امل « ةمهتلا وأ ةعاشالا ىرحم طقف ترحب ول

 نكلو ٠ سم خرؤم نم رثكأ اهركذإو ؛ مهوخرؤم اهجو رو «ةيعسزلا مهنعاطم ىف

 نم نييمطافلا ىلا هجو ام لك ىف اهلافغإو اهلهاجت ىلع ةيمالسالا ةياورلا عامجإ

 ٠ اهريوزتو اهقالتخاب عطقي أمم « نعاطملا فونص

5 

 : ةيداملا عئاقولا قطنم ىلا كلذ دعب لقتنت

 باك سق نكلو . رصنتو زعملا دمعت ىّتم انثدحت ال ةيطبقلا ةروطسالا نإ

 ةفالملا نع ىلخت » «مطفملا ليج ةثداح دعب زعملا ىأ هنأ ىورب «ةسيفملا ةديرخلا»

 ْ] . «نابهرلا ىز سبلو رصنتو «زيزعلا هنبال

 مو «ةيطبقلا ةروطسألا لوق لع «تعقو دق «هذه مطقملا ةثداح نأ انيأر دقو

 مارأ قيرطبلا دي ىلع « ةكراطبلا خيرات » باّكف سرب واس فقسألا ررقي

 زعملا نذأ | نأ اهعوقو لص بتزت هناو « م 8/٠ ةنس ىف اقيرطب ممر ىذلا ( مبارفا)

 ىعمو ٠ ةولملا دوغ هم: ةنتس:لاوسوب كيف «درفم نأ ةسينك ءانبب قيرطبلل
 هبالهبةنسوحن ىنعأ ليلقب كلذ لبق تعقو دق نوك نأ دب ال لبحلا ةزجعم نأ كلذ

 ريمسد ىف قوت هللا نيدل زسءملا نأ نحن انملع اذاف . رثك ألا ىلع 4! ةنس وأ

 ةروطسألا بذك ةمساح ةيدام ةقبررطب انققحت «(ه"ه ةنس ىناثلا عيب ر) 98/0 ةنس

 ةعبرأ وأ ماوعأ ةثالثب ةموعزملا ةزجعملا ثودح لبق فوت زعملا فأل ةيسنكلا

 ! ٠ لقألا ىلع
 م4 م ص ١ ج - ىنيرقملا ططخو ه ص مج - ريثألا نبا صخألاب كلذ ىف عجايب )١(

 ظدفام»: 1طتق. (ام م. 135) (9)
(0 65.197 . * 0 » 



 ةسيتكر يمعتب ماربأ قيرطبلل ذأ هللا نيدل زعملا نأ ىه ةيخيراتلا ةقيقملاو

 اير نكلو « ةيطبق ةزجعم ةيأب اناعإ ال.«طاطسفلاب ةقلعماو سوي رقرع ةسندقلا

 ةلماعم نسحي ناك دسقف . نيماسملا ريغ هاياعر ءازإ اهذؤتا ىتلا عاسنلا ةسايس لع

 « نينومثالا فقسا ( سوزفيس ) سرب واس ناك ام اريثكو ٠ دوهلاو ىراصتلا
 * :نبابوقعي وهايدوبم ايزو زعملا ذْحتا دقو «نيدلا لئاسم ىف نيماسملا ءاهقفلا لداجي
 مفعم ىف مالسالل ةررقم ةسايس قيدلا خاسنلا ناكدقو ٠ ايظع اذوقت هالوأو سلك
 ريطاسألا .ركلو .٠ ريتتسملا رداقلا عاست «زعملا است ناكو ٠ ةيمالسإلا لودلا

 ملاعت ىلا رداقلا ةفيلخلا نم اغيز و « ةدوصقم ةاباحم هنم لعجتن نأ تءاش ةيسنكلا

 اهلذي هللا سعأب ماه اكابصعتم افوسع ةفيلخ ةسينكلا تيفث اذاف . ةينارصنلا

 ٠ بصعتلاو ةيشحولاب هيمرت نأب تفتكاو اهريطاسأ تسرح ءاهتزرع قحسن و

 زيزعلا هنبال ةفالحلا نع لزن نأ دعب زعملا نإ ءاضيأ ةيسنكلا ةروطسألا لوقت
 نع لزني ملزعملا نإ ؟ كلذ عفو ىتف . نيفيس ىبأ ةسينكب نفدو بهرتو رصنت
 ىّبح هدهع لوزيزعلا هنبآ ناكو .؛ ةفيلخ وهو ىفوت لب « طف هتاح ءانثأ ةفالملاا

 رصقلاب «(م هالو ةنس ريمسد) "و ةنس ىناثلا عيب ر ١6 ىف هتافو تناكو . هتافو

 ةفالخلابزيزعلا هدلو عيوبف؛ عيباسأ ةدعلاط ضيم دعب «ةيزعملا ةرماق ( ىمطافلا

 ةبرتلا وأ نارفعزلا ةبرتبىمطافلا رصقلا سفت ىف هللا نيدل زعملا نفدو ؛م مويلا سمت ىف

 رصم ىلا همودق مويزعملا اهعدوأ ىتلاو «رييكلا رصقلا نم النت «(ةيزعملا

 نيفيس ىبأ ةسينكب نفد دق زعملا نأ ةيطبقلا ةروطسألا معز امأ ٠ هنانعأ تساوت

 ةسيئكلاب هتفد ىذلا نوكيأ ؟اهف هنفد ىلوت ىذلا اذ نم ذإ ءاهساسأ نم اهضقني هناف
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 ةرهازلا موجنلا) ىدرب ىرغن نيا ةياور و ٠ ؟ 84 ص ٠١ ططخللا  ىزيرقملا ةياور ىه هذه )2(
 رحتلا ديع ىح هيبأ توم متكزيزعلا نإ لوقت ىرخأ ةياور ةمث نكلو م ء(م6 ةس ثداوح ىف

 دلغتسف قرشتسملا نأ ريق ١5 ١( ص ؟ ادفلاوباو « .5٠ ص مرثألا نباو ه١ ص 4 نودلخ نبا )
 ٠ ةياورلا هذه دعبتسا

 . 407 ص او جس ئزيرقملا ططخ (0)



 ناك اذاو ؟ةرهاقلا ةؤقلاب اهيف طبقلا هتفد مأ؟هدعب نم نيماسملا ةفيلخ زيزعلا هدلو

 ةيطبق ةسيتك ىلأ عيجتلي نأو أرهج بهرتي نأ لقعي فيكف « ارسرصتت دق زمملا
 ىأ سه ىلع لب« هدتجو هتداقو هترسأ نم عمسمو ىأ ع لعو« هتمصاع نم ةبرقم لع

 ٠ ' طحت ةيطبقلا ةروطسألا نأ قحلا ؟هتمامإ دي ىذلا ىمالسالا ملاعلا نم عمسمو

 . ءاثرلاو ةيارزلاب قلي ضقانتلا»و فخسسلا نب ضيضح ىلا انه

 يو« < 0 ْ

 مم ةنس نابغمر ىف ةيقيرفإ نمرصم ىلا مدق زعملا نأ انيأر دقف دمبو

 عيبداف قوت ذإ «ماع فصنو نيماعنم رثكأ لطتمل هتفالخنأو (ا/ ةنسم هينوي)
 ناكو« قثشمدو رصمىف ديدملا هكّلم دّدبت ةطمارقلا ةروغ تناكو . مه ةنس ىنأثلا

 نسما مهميعز ةدايقب «م١5 ةنس لئاوأ ىف لعقلابرصم ىلع اوفحز دق ةطمارقلا
 ىلع ةلئاه كراعم «ىلقصلا ىهوج ةدايقب زعملا شويج نيبو مهني تبشنو « مصعألا

 مهنكلو ٠ مأشلا وحن مهدادتراو مهتعزبب تبتتا (ةرهاقلا راوجي)قدنحلا نم ةبرقم
 اولوتساو اهوحتتفاف ءزعملا لبق نم حالف نبا اهيفو قشمد اودصقو ةيناث اوعمتجا

 زعملا شويج مهتيقلف ءاضيأ مصعألا نسحلا ةدايقبر صم ىلع ةيناث اوفحز مث ءاهياع
 .همب# ةيمرحاوأ ىف كلذو . التف مهيف تنعمأو مهتمزهو(« سيلب نم ةبرقم ىلع

 حرش و «ةيادحلاو ةعاطلا ىلا هيف هوعدب اليوط اياك ةطمارقلا معز ىلا زعملا بتكو
 غلبم ىلع اهحورو اهتارابع لدت ةماه ةقيثو ىهو ؟ الوصأو ةيمطافلا ةوعدلا هيف
 : اهلبتسم اذهو . نيدلا لوصأو «ةمامإلا موصرب كسلا لع زعملا صرح

 «نينمؤملا ريمأ هللا نيدل زعملا مت ىبأ دعم « هيفصو هتريخو هيلوو هللا دبع نمد

 هللا مسبب ... دمحأ نبا نسحلا ىلا « نيبصولا لضفأ ىلع لجنو «نييبنلا ريخ ةلالسو
 ءايصوألاو لسرلا كلاسمو ءايبنألاو ةمتألا بهاذمو اقطنلا موبمر ءمحرلا نمحرلا
 تايآب ضيفت ةلاسرلاو . «هأ ...انئابآ ىلعو انيلع هللا تاواص انم . فنآلاو فلاسلا
 ىهف ءةهلذسو ( ملص ) ىلا ديجمتو «هماكحأو نآرقلاب كسقلاو «هثدابمو ديحوتلا
 ٠ ةيسنكلا ةروطسألا هب همصت نأ ديرت امم زعملا ةءارب ةعطاق ةقيثو اهتاذب

 . اهدعي امو ١84 صا ءافتحلا ظامتا  ىزيرقملا ىف هلكأب ةقيثولا هذه صن عجاري (1)



 ىلا هلمح ىذلا ضرما وهو عون نأ نم ضرما هب هباتني ةنوآلا كلت ىف عملا ناكو

 بقري نأكو ٠ هطمارقلا ةبران ةبهألا مئاد ناك كلذ عم هنكلو . كلذ دعبريقلا .

 تثاع دق ةيطنزيبلا شويحلا تناكو ٠ قشمد دادرتسا ىلا قوتيو ماشلا ثداوح

 تاتاقف « 55غ ةنس ةيئاثلا ىدامج ىف هشويجزعملا لسرأف « ماشلا لامث ىف اضيأ

 «نييمطافلااومزهف اوداع مهنكلو « (نابعشف) مهتهزهو سلبارط نم ةبرقم ىلع مورلأ
 قرمو زعملا ىلوم ناير دئدنع مهلا راسف «قشمد ىلع بلغتملا نيكتفأ عم اوفلاحنو

 ةدسب نيكتفأ ىلع برحلا ربشي نأ مزتعاو « حرف اميأ كلذازعملا حرفو ؛مهلمش

 ثيح عزنا ىف هرفظ سهاظمرخآ قلتو ٠ ٠ م+م ةنس لئاوأ ىف ههاد ضرملا نكلو

 ىعدو « زاجلا ىف تقتتعا دق ةيمطافلا ةوعدلا نأ ةكم نم نيمداقلا جملا نم مع

 مه ةنس ىناثلا عيبر ىف ءانمّدق ك"توملا هلجاع مث اهربانم ىلع هل

 صخألابو «ةرمتسم لغاشمو بورح ىفرصمب ريصقلا هدهع زعملا قفتنأ اذكهو

 كلذ عم هل حيتأ زيكف . اهمئاعد ديطوتو « ةيتفلا ةيمطافلا ةوعدلا نع عافدلا ىف

 ىّمو ىنأو ؟ فخسو نايذه نم ةيسنكلا ةروطسألا هب هيمرت ام لكم غرفتي نأ

 بهرتلاو رصننلا ىلإ ىبتني مث ءاهقؤذتي نأو «ةينارصنلا ميلاعتلاب بجسي نأ هل حيتأ
 ديطوتب لغتشل وهو زعملا نأ لقعي فيكو ؟ ةسواسقلا راكوأ نم كو ىف ةماقإلاو

 ؟ اهقافتو امبذك ىلع هتّدِرب ليلدلا ميقيو ةيضاقلا ةيرضلا هسفنب اهبرضي . هتوعدو هتمامإ

 ثعاوبلا نم نكي ل نإ «ةرسهاقلا ةسايسلاو ةكحلا ثعاوب نم لقألا ىلعز علل ناك دقل

 عمجأ دقو . همالسإو هتوعدو هتمامإب اكاسّمسا سأنلا دشأ هلعجي ام «ةيحورلا

 « ةماههشلاو ةزعلا رفاو «ةكحلاو لقعلا رفاو اريمأ ناك عملا نأ ىلع نوخّرؤملا

 رثأتلا لم هتافص هذه ريمأ مدقي نأ القع ليحتسملا نف «رظنلا ديعب ةسايسلا رينتسم

 صهزألا ىثنم مدقي فيكو ؛ةيسنكلا ريطاسألا ةأمح ىف ساهنالاو « ةسواسفلا لجدي

 قطنم ىلآ هقيضن ةفطاعلاو لقعلا قطنم اذه ؟ هتلوهك ىف دادترالا ىلع هتوتف ىف

 . قمحلا ميراتلاو ثداوحلا

 لو مممصلمالل ؛ معا لمع اهاسصتلعسا ()



 دس ملال

 ةسينكلا مدخو سسفلا ةنسلأ ىلع ةروطسألا هذه درت نإ لاقي فيك اريخأو

 عجري نيخرؤم سئاثكلا مدخ ناك تف ؟ ثحبلا ناديه ىف حرطي نأ حنمي ليلد ٠
 هذه رك ذن انثأ ىلع ؟ نيملسملاو مالسالل نيخرؤم صخألاب اوناك ىتمو ؟ ميلا
 ميراتلا فقاوم نم ريثك ىف نايإلا تعزرعز دق سسقلا ءالؤه ريطاسأ نأ ةبسانملا

 « خيسملا رق ميراث ىلع بيرلا نم افيثك اباجج تلبسأ اهنأ ىفكيو ٠ هتاذ ىحيسملا
 ىراصنلا نيخرؤملا باطقأ ضعبب ثحبلا ىهنتاو «ةيسنك ةروطسأ هنم تلعجو

 امر هبحاص ةافو دعب ئثنأ ىذلا ربقلا اذه دوجو راكنإ ىلا ىلنف روج لثم

 ةقيقح ال !زمر «سّدقملاربقلا» ىضاو .؛ سسقلا ريطاسأل اثعبم نوكيل « ماع
 سدقملا تيبس ةمايقلا ةسينكى « كا نونيعي مويلا ىلا اولاز ال سسفلا نكلو
 هيراتب تطبترا اراثآو ءايبنو ايبص حيسملا اهدبش اهنيعي عضاوم « ملل تيب ةسينكو
 فقي «ريكفتلا ماس ايداع ادرف لب «ةماكلا ىنعمب اخرؤم دجت نل كنأ ديب ٠ هبلصب وأ

 .٠ ةيسدقلاو ةيعسرلا نول نم أبيلع غبس نأ داريام مغر «ريطاسألا هذه نم ءىش دنع ةرذ

 ةيطبفلا سئاككلا ف سسقلا كئلوأ ربيطاسأ ىلإ ىنصأ دقو هرلتب ذاتسألا نأ ىلع

 ريطاسألا هذه ةميق ىلع باك ةمّدقم ىف هكح ردصأ دق «هفلؤمب اهصخو «اهراز ىتلا

 ٠ ةيوقلا ةبلكلا كلت ىف «ءاهتاور ةميقو

 «مهنيد موسروأ مهخيرات نع ايش نوفرعي طابقألا نم ادج الق نأ عقاولاود

 نع اناني «ةيمويلا مهسوقط ىف اهنودهاش ىنلا رومألا ليلعت نوعيطتس وأ

 ةريللا نع مني أطخحلا ىهاظ ف باورأ سآا جا اوباجأ سوقطلاب قلعت ةطنق

 ٠ ثحبلل ةمئاخ ةمالعلا انه مح انيفكيو
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 ةروطسألا هذه لوح تراث ىلا ةفصاعلا رثأ لع ىهتنا دق اشاب كرم صقىم نأ «هركذ ردجي امم (م)
 هلاقم عجان)٠ ةلبقملا ةعبطلا ىف ةموكملا «ميوقت » نم اهفذحب دعولاو « اص مدعب ملستلا ىلا « ةيطبقلا

 30 ؟١ ةنس سطضأ 0 مارهأ ق



 8 و ناار

 ريكحلا ءانفلاو ىمظعلا ةّدشلا

 تناك اماقف ٠ ىطسولا روصعلا تاعمتجم قلن امرش اهتاليوو برحلا نكت ل
 نم ٌدشأ تناكامب ر «تاكن نم ولخت ةعدلاو مالسلاب ابيف معنت ىلا ةليلقلا تارتفلا

 «روصعلا هذه عئابطىلا عجرت ىطسولا روصعلا بئاصمو ٠ اهتعورو اهلوهىف برحلا

 هردصم ناك بورحلا رارقسا نأ اكف؛ ةيداصتقالاو ةيعاتجالاو ةيسايسلا اهمظن ىلاو

 ةثبوألاو تاءاجلا كلذكف ءاييلا امو ةيسورفلاو عاطقإلاو نايغطلا ةدايسو بلغتا أمظ
 جاتنإلا ظنىلا صخألاب عجرت« ىطسولاروصعلا ىهاوظ نم ةرهاظ ىهىتلا ةفلتخلا

 . روصعلا هذه ىف ةيحصلاو ةيداصتقالا منلا روصقو «ةصاملا ةايحلا بيلاسأو

 ىلوألا تناكو ؛ ةئبوألاو تاماجنا هذهرابخأب ةلفاح ىلعسولا روصعلا ريسو
 رمصم حييرات انل كذب .٠ اهل ادّدشم افرظ تناك وأ ةيناثلا راثم نايحألا نم ريثك ىف

 ضيف ىف وهو «ىرصملا عمتجملا ىجافت تناك ىتلا بئاصملا هذه نم ةعورم ةفئاط

 اذا تناكو . لالحنالاو ىعذلاو رامدلا هيلا لمحتف « ةايحلاو ةوقلاو نارمعلا نم

 فغقت ةماعلا تاطلسلا تناكف «هتبلاغم وأ هدر ىلا ليبسال ردقلا مكح اهنأكف تأح

 اهليو لوزي ىتح « ةناكتساو ربص ىف اهكتف ىلا نوماستسي سانلاو « ةدماج اهمامأ
 اريثك ذإ « انايحأ جرفلاريذن ليولا اذه مئافت ناكو ٠ هراودأ لك زاتجي نأ دعب

 تناكدقو . تاوقألا ةمزأ فيفخت ىف اببس ناكسلا ةرثكب ءابولا فصع نوكيام

 ناكو  اهولتن وأ ةعاجاب ابلاخ نرتقت ىطسولا روصعلا فرصم تباصأ ىلا ةئبوألا

 ٍةمدقم وأر شابم ريف الماع برحلا تناكو .٠ انايحأ برحلاو «(بلاف طحقلا اهراثم

 . ءابولاريذن ابلاغ امهو «تاوقألا ةردنو ءالفلا ثادحال ةديعب



 لا مو دس

 تاطوحتلاو ةيبطلا ثحابملا مدلقت نكلو «ةثبوألا بئاصم نم دعي ملاعلا جنب لو
 « ةتقؤم ةباحم وأ ةفصاع هبش .ةندمملاتاعمتحنا مظعم ىف ءابولا نم لمجي «ةيحبصلا

 تاعمتجم لع ٌصقتي ءابولاناكف ىطسولا روصعلا ىف امأ . دودحلا قيضأى هكتفرصحيو

 نم هظح لك ذخأيو «ىفمعرش اهب فصعيف ةياقولا ةعجان ةليسو لك نف لزرع
 .رئاخ ضيهم دج نال لعرب الف  هفصع وبي نأ لبق اماوعأ دنمي دقو «راشتنالا
 لودلا مايأ اهخيرات نم ةدع تارتف ىف ةفلتخلا ةئب وألا بئاصم رصم كناع دقو

 اهنم ناكو 6 ةليوط 1000 ةثبوألا هذه نم ناكو . ةيمالسإلا

 امبرو . ربشأ وأ عيباسأ ىف فولألا تائم لمحيف ليسلاك ضقني ىذلا قعاصلا

 ىذلا (م ١٠١ه ) ه عع ةنس ءاب و «روصعلا هذهىف رصم هتفرع ءابو لوطأ ناك

 ؛ ىمطافلا هتلاب رصنتسملا ةفيلخلا مايأ ىف ه 4ه6 ةنس ىتح ماوعأ ةينامت ءاهز دتما
 رصم ىف نرتقا دقو ؟رصم ىلا دنقرم نم ةيمالسالا مثألا عيمب بكن اماع ءأبو ناكو

 تومي نآك هنإ « ليق ىتحب ةعق رم صصق هبئاصعم نع تنودو؛ نيديدش طّخو ءالغب

 بالكلا سانلا لكأ ىتح تاوقألا تسدعو ؛ نفت فالآ ةرشع موي لكرصم

 ةدشلاب »رصم حيرات ىف ةبكنلا هذه فرعتو ٠ ع مهضعب اولك أ مث ططقلاو

 نيطنطسق ىلا 4+ ةنمم هللاب رصنتسملا لسرأف «طحقلاو ءالغلاب تأدب دقو . «ىمظعلا

 ؛ كلذ ىلع قافتالا متو . تاوقألاو لالغلاب هّدمي نأ «ةينيطنطسق روطاربمأ عساتلا .

 ةنوعمل تطرتشاو «ارودويت ةروطاربمألا هتفلفن «هذيفنت لبق ىفوت روطاربمألا نكلو

 . رحبلاو ربلا ىف ةديدش كراعم ىف ناقيررفلا كبتشاو «رصنتسملا اهابأ اطورشر صم

 هللادبعوبأ ىضاقلا وه ارودويت ىلا اريفسرصنتسملا لسرأ«(م٠ .هو) غال ةنس فو ٠
 ؛ ةقجالسلا بناجترثآ ةيطنزيبلا ةسايسلانكلو ٠ اللا ةيوست لواسيل ىعاضنلا

 ٠٠ ص ١ ج) ةبكنلا هذه نم هلئاهروص ضعب (روهزلا عئادب )رصم عران ىف سايإ نبا دروأ (1)

 لوه نع ةعورم ةياور  رصملا اذه نم ابيرق شاء ىذلا -س ىناومبا نع ىزيرقملا لقثف (١ ١1و
 ٠ (م#» ص ١ جس ططخلا ) ضعبل ميضعي صانلا سارتقاو «ءالفلا ٠

 ( هيسام قرشتسملا قيقحم )سيم نب ال رصم حي راتو « م0" ه ص ١ ج ططملا - ىزيرقملا (؛)
 ءه 4417و 4145 ىتسرابعأيف



 مس هما

 دئادشلا تقافتو ؛ نيقيرفلا نيب برحلا ترثمساو ؛ حلصلا ىعسم قفخأف

 ْ ةمظع توذف ؛ (م ٠١/9 ) ه 454 ةنسس ىّتح ءالغلاو ءابولا لاطتساو «رصم ىف

 نتفب «ىمظعلا ةّدشلا » تنرتقاو ٠ ةيحان لك ىف بارهلاو توملا داسو «ةرهاقلا

 « ىضوفلاو رامدلا ةسلرف بهذت رصمتداكو «قزمم لكر صم تقزم ةيلهأ ب ورحو
 « هئاهدو هثمأرصو همزعي عاطتساو «ىلاحلا ردو مظع ىدنج اهكرادت نأ الول

 لولحي اريذن امإ (مئاد لينلا ءام صقن ناكو ٠ ةرضنلاو ةايلاو ماظنلا اهيلا ديعي نأ

 . اهقافتو اهدادتشا ىف الماط وأ ثراوكلا هذه

 0 ءابورصمب فصع « لداعلا كلملا رصع ى(م )١ ه هواب ةنسىو

 هنإ ليقو ؛ ةعورص اروص هرظانم نع انل كرتو ىدادغبلا فيطللا دبع هدبشش ىذلا

 عمتجما ءالب روصن نأ بعصلا نمو ٠ رهشأ ةعضب ىف نيثلثلا وحن رصم لهأ نم لمخ
 فوئص نم «توملاو رامدلا لاوهأ قوف هحاتجي ناك ام روصنوأ «نحلا هذه نايإ
 تاناويحلا عاونأ لك ذئموي اواك أ رصم لهأ نأ الشم ىوريف «ىضوفلاو ةحابإلا

 تناك املقو «اعئاذ اسمأ مهلك أو صاخشألا فطخ ادغو ءاضعب مبضعب اولكأ مث

 « ةيرشبلا مهفطاوع نم اودرتمتو ىراوضلاك اودغ دارفأ ىلا ذئموي دتمت نوناقلا دي

 كنت ءابولاو طحقلاو ءالغلا داع مث . ليولا بورض نم نوقلي اه نوهأ توملا ادفو
 اهدوعب داعف ءاغبتك لداعلا كلملا دهع ىف (م ١؟ة5) ه 545 ةنس ىف رو بعسل

 جو رم ىف ىضوفلاو ءانفلا ثبت ةعقرملا اهرظانمو اهروص تداعو ؛ توملاو رامدلا

 ٠ ةرهازلا اهتاعمتجمو ةرضنلا رصم

 نرق فصن ضم مل هنإف ؛ ارثأ دعبأو مظعأ ةبكل رصمل بي ناكردقلا نأ ديب

 ه./غو ةنس ىف كلذ ناكو ٠ ةيمالسالا ممألا هتفرع ءابو ظعأ اهب لح ىتحرخآ
 تلح ةكل ملظعأ جيرات وهو «نسحرصانلا ناطلسلا دهع ىف «م )84م ةنم ىنعأ

 هنكلو «ةيمالسإلا مألا نم اهريغ وأ رمصم ىلع ارصاف ءاب ولا نكي لف ؛ هلك ملاعلاب

 سايإ نياو (  ةيناثلا ةلافملا نم ىناثلا لصفلا ) فيلمللا ديعلرابتعالاو ةدافالا باتك عجاد (1)

 ٠ ىلاتلا لصفلا ىف ليصفتا نم ءىش فيادللا دبع ةياور انلوانن دقو س (؟ب5 ص و١ ج)



 نمو . «رييكلا ءانفلاب » ةبكتلا هذه فرعتو ٠ هاصقأ ىلا هاصقأ نم ملاعلا لمش
 ن2 6من طامهدم ةيجئرفإلا حي راوتلا ف اهيلع قلطي ىذلا مسالا سفن هنأ بيرغلا
 نكلو ٠ قرشملا نم برغلا ىلا لقتنا دق «ريبكلا ءانفلا» نإ ةيبرغلا ةياورلا لوفتو
 مقت لو «تالصاوملا هيف طبضت ملرصع ىف ةبكتلا ردصم ددحم نأ انيلع ليحتسي

 . ىحصلا رجا تاءارجإ مفتت لو «ةقيقد ةيكرمج زجاوح

 ةنراقم هديت ام وهو ءرصمب لحي نأ لبق ايلاطياب لح هنأ جرملا بأ ريغ
 سعاشلاو بتاكلا ويشاكوب ناف . ةيجنرفإلاو ةيبرعلا نيتياورلا ىف ثداوحلاو حيراوتلا
 هنإ » : ىتأي ام ءابولا لصأ ىف لوقي «ةبكنلل رصاعم وهو ؛ربك ألا ىلاطيإلا

 . ندم لمبأ «ةرهازلا سنرولف ةنيدمب كتافلا ءابولا لح ةيداليم 184 ةنس ىف
 بكاوكلا لمافتل امإ ؛قرمشملاب فصعي ماوعأب كلذ لبق ثبل نأ دعب ؟ ايلاطيإ
 مهبط لسرأ هنألو ءاياطخحلا نم هدابع هبكتري مل قألا هللا بضغل امأو ؛ مارجألاو

 ناكم نم اطرسم ءابولا لقتناو ب ال رصح الرشبلا نم للأكب تفصمف « هباقع قعاوص
 نم عيبرلا هدب وحن ىفو ... ... عزفلاو ةبهرلا لمي برغلاب لح ىتح ناكم ىلا
 ؛ « .ايفخ اعينش اكتف سانلاب كتفي ذخأو اعو رم طويذ ءادلا عاذ هيلا راشملا ماعلا

 كلهف 4١61م. ةنس ةينوي ىلا سرام نم لاطتسا ءابولا نإ «رحآ ناكم ىف لوقيو

 نإ ىدنومسسم لوقي و٠ ناسنإ فلأ ةئام نم رثك أ اهدحو سارولف ناردج نيب هب

 خرؤم «وراد» نيعيو . ابر وأ عيم مث نمو.«ايلاطيإب فاطو «قرشملا نم ىتأ ءابولا

 رسحبلا فافض نم هولمح دق نييوئملا ةراحبلا نإ «لوقيف ةيكنلا ردصم «ةيقدنبلا»

 لابج ربع مث ؛ ةيقدنبلا مث ءايلاطيا لامشف ءايناكسوتب ثاعف ؛ةيلقص ىلا دوسألا
 ش "ا عيب ىلا ىرسو بلألا

 ؟ ه 7غ ةنس رصمب رهظ دق «ريبكلا ءانفلا » نأ ىلع ةيمالسإلا ةياورلا مجتو

 ءابولا ناف « معمم ةنسس ليربأ لأ لباقت ماعلا اذه نم مرحملا ةرغ تناكاملو
 ؟ جس ليزك ةعبط ؛ ةيناملألا ةمج رتلا  ةريبشلا هصصقل ويشاكوب ةمدقم عبار (1)

 121غم»رع هغ طم 1هاتوس 8مدطاتعم (18؟ةرجحممساو) م. 146 (؟)
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 ةيآور بسح سنوولفب لح هنأل « ايلاطياب لح نأ دعب « رمعمب لح دق نوكي

 بونجي كلذ لبق لع نأ ذنب كلذو ؛سرام ربش ىف «ويشاكوي ةدهاشو هرصاعم

 ربمسيدو ريفون ىف ىنعأ ُنأضمرو نابعش ىف هدشأ غلب هنإ سايإ نبا لوقي و. ايلاطيإ

 ٠ هيلوي رهش ىف ويشاكوب ةباور بسح سنرولف ىف ىبتلا دق وهو ؟ 14 ةنمم

 ٠ ةقيثو.ةي راجت قئالع دئموي ةيلاطيالا تاي روهملاورصم نيب ناك دقف ءورغ الو

 ثامف « اعم برغلاو قرشلا مثأ حاتجا دقت «ريبكلا ءانفلا » ناف لاح ىأ لعو

 (هئانبأ نم لمحو «ةلهآلا ةينغلا اهتاعمتجم فصعو ( ثيع امبأ ةيمالسالا مألا ىف

 «توملاو رامدلا ةيهر اهيلع طسب و ءةيبروألا ممألا عيمج ىلا ىرسو .فولألا تائم

 قمعأو اروهظ ّدشأ هتاليوو هكتف ناكو .لئالق رهشأى ثاثلا وحن اهناكس نم لمحو
 ؛ةرهاز ةراضحب ذئموي معنت تناك ىلا سنرولفوف ةصاخيو ءايلاطيا تاعمتجم ىف ارثأ

 دقو .٠ ةداقلأو ءالغعلاو ءارمألا نم ارييكاددع كلهأو ءابتمرب اشويج ىنفأ كلانهو

 هتعورو هلوه انل روصو هءالب و هفصع بقارو « هاهتنم ىلا هثديم نم ويشاكوب هدبش

 روازتي املقو ءاضعب مهضعب نوبنتجي سانلا ناك» : هلوق كلذ نف ٠ ريوصت ىوقأ
 « اعيمج سانلا بولق ىف بعزلا ةثراكلا تقلأو ؟ ادبأ نوروازتي الوأ براقألا

 ةأرملاو ءاهاخأ تخألاو «ةاونلا ذبن هاخأ ذيب ناك ألا نأ ىّتح « ءاسفو الاجر

 ةيركر نع اوبرضأ تاهمألاو ءابآلا نأ قيدصتلا نع دعباو عورأ لب ءاهجوز

 سانلا نفدب ىنعي ناكو » : لوقي مث «ميدن نم اوسيل افك مدهعت وأ ءانبأألا

 نولمي ىتوملا ناكءءايولا دتشا املف «ةرعقم لوأ ىف لافتحا نود مب قليف ءدب ّئداب

 جاوزأو ؛ناسنإ ابنم قبس الف تيب رسأ تومت دقو ؟قرطلا ىف نوقلي و « تامامج

 : ل ىزييمت الب عيملا قليو ءاعم ءانبأو ءابآو

 ٠ كتفرش اهلهأب كتفيو «تقولا سفن ىف رصم حاتجي « ريبكلا ءانفلا» ناكو
 هنأوءافلأ نيرشع وحن اهدحو ةرهاقلا نم موي لك ىف لمي ناك هنأ سايإ نبا ىوريو

 )١( صور جسايإ نبا ١و١
 اهيلاراثملا ويشاكوب ةمدقم عجار (؟) ٠
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 لوقيو . فلأ ةئاعست اوناكف (ه 74+ ةنس) ناضمرو.نايعشف اوفوت نم ددع طب
 «قبطملا باوكاب ذئموي تبيصأ رصم نإ :ةبكنلا نم ابيرق شاع ىذلا ىزيرقملا
 ” , برغل ف هلمع لمعي « رييكلا ءانفلا»نأ رصمف الوهجم نكي ملو .ًاهرود مظعم رفقأو
 ' ملف ؛ةلماعلا ىديألا تكلهو «لسنلاو ثرها كلهأ ىتح رصم ىف لاطتسا هنكلو

 « دهوش دقل ىتح ءاضيأ شوحولاو تاناويحلاو باودلا تكلهو «ضرألا عرزت

 تحنو ىراربلا ف ةحورطم ىهو شوحولا نم ريثك ءىش» « سايإ نبا ةياور ىلع
 رصم لعأ جرخو ٠ ءالبااو طحقلا دتشاو تاوقألا تزرعو . «نيماوطلا.اهطبإ

 ملف «ءاقستسالا ىف نولعفي ايةنحلا هذه مهنع فري نأ مهبر نوعدي ءارحصلا ىلا

 تبهو « اهاصقأ ىلا اهاصقأ نمر صم توملاو رامدلا لمثو «ائيش مهنع كلذ نغي

 هذه ىفو ٠ ةناكتسالاو نهولا اهلا بدو « عوشحلااو ةسبهرلا نم ةلئاه حير اهيلع
 ٠ : ىدفصلا لوقي ةنحللا

 انيعبرأو عيست ماعاي 2 ىباعصأ تسرتفا ام
 انيقي اعبس تنك لب اعسش هللاو تنكام

 ش : اضيأ لوقيو

 ريطتسم هنوعاط نامز ىف 2نيع ةفرط ةأيحلاب قثتال

 ريطت شارف ىف اياربلاو عمت ةلعش روبقلا نأكف

 هترويح ىف قيرعلا رصم بعش نكلو ٠ ةبكل لك (فهلوه نود ةبكن تناكف
 راسمث نم زرب و « نحنا تابس نم قافأ نأ مالآلا هذه لك دمب ثبلي مل هتايحو

 نم رثك | اهدمأ لطي مل ةعدلا هذه نأ ديب ٠ ةليدج ةرهاز ةايح لبقتسل «رامدلا

 ؛ةقفمم ةبسنب نكلو «ءابولاو طحقلا داع (م 1/4 ) ه الال5 ةنس ىفف «نرق عبر
 ةقافلاو مالآلا بلافترصمو «ةديدع اماوعأ ةرملا كلت ىف دئادشلا تلاطتساو

 . ماوي ص و جا س طفلا )غ0(

 الام سانلا نم (نوعاطلا ىأ) هيف تامو» : لوقي ثيح ١41 ص ١ جسايإ نبا عجار (؟)
 ٠ «جترفالا دالب ىف هلمع ةوق,تلاكو ؛رفاكو لسم نه مهددع ىصخي



 28ج دع

 ؛ نملاو ءاز رألا فونص نم اهيا لم امب نماثلا نرفلا تمدتخا ىتح « ضرملاو
 . اهءاورو اهتوَق ديعتسا عساتلا نرقلا لئاوأ ذنم تأدبو

 ++ © + ش

 رخاوأ ىنف « ةديدج نم ةّدعب رصم ببيصأ عساتلا سررقلا فصتنم ىفو

 . ىلاتلا ماعلا ءدب ىف ةدشلا ف زمتس أو «ءاب ولا اهب لح ( م 154" ) ه مهاب ةنس

 ناك ةرهاقلا ىف ىتوملا ددع نأ « ايبرقت ةنحلا هذهلرصاعم وهو (ىواخسلا ىوريو

 ناك هنأو « ن نيتئام غلبي دقو « ثيراوملا ناويد طبضب نيرشعو ةثام مويلا ىف غلبب

 نساحملا وبأ لوقيو ٠ ءابولل ةببرغ ةرهاظ هذهو ٠ قيفراو لافطألاب ةصاخ كتفي

 «زفص رهش نق غلب ىتوملا ددع بر «ةنجلل رصاعم أضيأ وهو (ىدرب ىرغت نبأ
 داع ىتح ىرخأ ماوعأ ةعضب ضمت لو : 0 * لك ىف ةئايسم< اهدحو ةرهاسقلا ىف

 ةأطولا فيفخ ناكو . ه م» ةنس لئاوأو م9 ةنس رخاوأ ىف رصم ىلا ءابولا

 هذئموي اهمالعأو رصم ءارهأ نم اددع ربقلا ىلا لمح هنأب زاتمب هنكلو «ةرملا كلت ىف

 .الئاه اماع ةرملا كلت ىف ءالبلا ناكو . ديدج نم ةنح لاب رصم تديصأ م4 ةنس ىفو

 «ةيبرغلاو ةيقرشلا ىميلقأ ىفو ةرهاقلا ىحاوضف صخألابو اعيرذ ءابوأا كتف ناكو

  نساملا ىبأ ةياورل اقبط ةرهاقلا ىف ىتوملا ددع غلب و . اهرسأب ىرق ديبي ناكو

 رششاعلا ىف ةرشعو ةئامو « لوألا ىدامب لوثأ ىف نيتنس «دحاولا مويلا ىف «ةبكتلا رصاعم
 تال هتتبأ ىذلا ىمسرلا ءاصحإلا وه اذهو ؛رشع عباسلا ىف نيعبسو ةئامو 6 هنم

 راداتسالا نيدلا نيز ريمألا نأ كلذ نم غلبأود : اضيأ خروؤملا لوقيو . ثيراوملا

 اهرهاولنو ةرهافقلا تايلصم عيمج طبض ىلا ةنيعم ةرحأب سانلا نم ةعامح بدن

 .ناسنإ ةئاّتس ( ىلوألا ىدامح ١٠7 ) مويلا اذه ىف هيلع ىلص نمت هوررح ام ناكو

 فيرعتلا ركذ ةدئاف نأ ريغ « ثيراوملا ناويد نه فيرعتنلا رك ذب ةربعال اذه ىلعف

 ناك ىلوألا ىدامح نيرشع ةعملا موي ىفو .ريغ ال هصقتو ءاب ولا ةدايز ةفرعمل نوكت

 ه مإ/ ص  كويسملاربتلا (1)
 ٠ ه م6 م ةنس ثداوح ىف - ةرهازلا موجنلا )2(



 - هه

 نم ُهَذَع ناك (/) سيما موي قو » : لوقي مث . «رفن ةعسنو نيتئام فيرعتلا

 ةّدع .ناكو «نيثالثو ةسم نيام نم اوحن تاومألا نم ناويدلا ىف مسا درو
 رصم ىف اوفوت نم ادم كاذو « رفن نيسمو ةثالثو ةثامو افلأ تالصملاب طوبضملا
 ياو ةئاممالث غلب ىتح ناويدلا ف فيرعتلا دازو ٠ رخأ حاوض ةدعو قالوبو

 تداسو «ءازرألا تقافتو « تاوقألا ترنعو « تقولأ سفن ىف ءالغلا دتشاو

 لك ىف غلب ىتح ىتوملا ددع عفتراو « حرملا بخا صلارصم بعش ىلع سوبعلاو ةنيكسلا
 ىدرب ىرغت نبا فصيو .٠ اهدحو ةرهاقلا ىف فالآ ةّدع ضعبلا لوق ىلع موي

 تبثد كل ةصاخ ةيانع ماقرألا درس ىنعيو « ةرثؤم ذب ةدع ىف ةنحلا هذهرظانم

 كيلاملاب» ءابولا كتف ةّدشا هحايترا ىدسو ( مئافتو دوك ر نم ةنحماربس هئراقل

 ةعملا موي ىف مهنه تام نم نإ لوقيف « مهنم كله نم ءاصحإب ىنعيو «بالجألا

 . «هرقسو هللا ةنعل ىلا» اكولمم نيثالثو ةئاهس غاب ةرخآلا ىدامج رشع عسات

 «ةئاعب رأو افلأ طقف ةيلانبإلا كيلاملا نم ءابولا اذه ىف تام نم ةلمب نإ لوقي مث

 هللا وعدي و ٠ فئاوطلا رثاس نم مم نيذلا ةيناطلسلا كيلاملا نم تاه نم ادع اذه

 «ةفئاطلا هذه ىلع خرؤملا طغس مهفن نأ عيطتسنو ٠ « مهنم قب نم مهب قحلي نأ»

 «ىضوفلاو ةميرحلاو داسفلا رصانع ٌدشأ نم رصم ىف ذشموي تناك ابنأ انملع ىّتم

 تناكاهنأل ء ضغبلاو بيرلا عضوم صلملا نيب رصملارظن ىف امئاد تناك اهنأو
 . ديكلاو ةعيقولا ةمئاد ملل تناكو «فرتو ءاهن ىف مهلع ةلاع شيعت

 بوطخ نم ةيمالسإلا لودلا نأبإ ةرمهازلا صم تاعمتجم هتيقل امم فرط اذه
 دشأ نحنأو بوطحلاا هذه رامغ نم جرخت امئاد تناكرصم نأ ريغ ٠ هنحمو ءابولا
 ليلدلا متقت كلذب تناكف «ةقثو اهزرع نوكتام ةشأو « ةايحلا ىف ةيغر نوكتام

 . باجمإلاو ةشهدلا ريثت ةي ويح نم هب عتمت ام ةرفو ىلع «ليلدلا ىلب

 )١( ه 464 ةنس ثداوح ىف س ةيهازلا موجنلا .٠
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 لاما 2

 ىدادغبلا فيطللاذبع اهروصب, اك

 « داليملا نمر شع ىناثلا نرقلا ةمتاخ وأ « ةرجحلا نم سداسلا نرقلا ةمتاخ ىف

 رصم نع انل كرتو؟ نمزلا نم ةبقح اهب ماقأف ؛ةظحالملاو معلاريزخ ةلاحر رصمب لح
 ىتلا ةليلقلا راثآلا هذه دحأ وه «ةبارغلاو ةسافنلا مج ارثأ نيملا كلذ ىف اهلاوحأو:
 ةيملعلا ىهاوظلاب اهبف ىنعي « ةقداص ةفيرط اروص « ةيمالسإلا رصم نع انل مدقت

 ٠ ةلئاملا ثداوحلاو ةياورلاب ىنعي امم رثكأ «ةيسفتلاو ةيعاتجالاو

 . ىدادغبلا فسوي نب فيطللا دبع دمج وبأ نيدلا قفوم وه «ةمالعلا ةلاحرلا اذه

 بطلا ىفزربو «(م 1159) ه همب ةنس دادغبب ذلو ؛ هرصع مالعأ نمركقم وهز
 تناكو + ىعضولا هنهذ ناك مث نمو ؛ اعم نايبلاو « قطنملاو « مالكلاو «ةفسلفلاو

 نع انل هفاخ ىذلارثألا ىف ةحضاو ودبت ىتلا هتظحالم وق تناكو (ةيملعلا هتيلقع

 «ديعب ذنم ةيركفلا اهتساير تدقق دق سداسلا نرقلا رحئاوأ ىف دادغب تناكو .رصم
 ءاملعلاو نيركفملا ةلبق ذئموي اتدغو «ةسايرلا هذه ناعزانتن' قشمدو ةيهاقلا تماقف

 رصم طبهو «رايتلا اذه فيطللا دبع لمح «قرشملا نم امس الو « بوص لك نم
 عئابطو « اهصاوخب سردو «ةليوط اماوعأ اهبرةتساو «سداسلا نرقلائاوأ ىف
 دقنلا سيفنب لفاح نكلو «ريغص رفس هتادهاشم نم اتيلا ىهتناو ؛ اهراثآو ءاهلهأ
 . ةظحالملاو ريوصتلاو

 ىلا هقيرط ىف سمو ؛ هرمع نم نيثالثلا نود ىتف « دادغب فيطللا دبع رداغ
 ناكو « نيدلا حالص ناطلسلا دصق مث ؛امئابلعو اهئارمأب لصتاو « قشمدب رصم



 لا

 6(م11481/ - سس هزيل ةنس) نييييلصلا نم اهعازتنا لواحي الع سهاظ ىف اركسعم

 <« ناويدلا بتاك « لضافلا ىضاقلاب سدقملا تبي, ىف قتلأو ٠ هلصوو هب بجرف

 «هريعةنس لئاوأ وأ همم ةنسرحاوأ ىف ةرعاقلا ىلا لصووءرصم ىلا ةيصوب هدقزف

 انهو . اياطملاو ثالصلا هل تلزحأو «ةوافحو باعررت لك محلا لاجر نم قلف

 ؛سانلا ّىرقأ ولؤل بجاحلا دجسمب تقأو» : هسفن ةمحبرت ىف فيطللا دبع لوقي

 نوييم نب ىموم سيئرلاو « ىوايميسلا نيساي : سفنأ ةثالثرصم ىف ىدصق ناكو
 نيدلا حالص ىهتا الو . «قورواج مهلكف ؛ ىعراشلا مساقلاوبأو « ىدوهيلا .

 قلطأو «هاوثم نسحأف «سدقملا تيب ف فيطللا دبع هدصق ء جيرفلا ةبرامم نم.

 صم ىلا زيزعلا هدلو عم فيطللا دبع راس 6 نيدلا حالص ىفوت اماف ٠ قازرألا هل

 ةذملا هذهىف ىنريس تناكود». : لاق ٠ هوه ةنس ىف فوت ىتح همزالو (ه همو ةنس)

 راهنلا طسوو «ةعبارلا ةعاسلا وحن ىلا راهنلا لقأ نم سهزألا عمامللاب سائلا ئرفأ نأ

 موق ىرقيو « يهزألا عماجلا ىلا عجرأ راهنلا رخآو ؛ هريغو بطلا أرقي نم ىتأي

 ٠ «زيزعلا كلملا قون' نأ ىلا كلذ ىلع لزأ مو. ىسفن عم لغتشأ ليللا قو؛ نورحآ

 كلملا مثروصنملا كلملا مايأ« ىرخأ اماوعأ ةيهاقلا ىف كلذ دعب فيطللا دبع ماقأو

 ةذتاسألا رم ةرهمج هلوح فنلاو ؛ بطلا ةلوازمو سيردتلاب لغتشا « لداعلا

 ىذلا لئاهلا ءابولا دبشو ؛ةيعيبطلاو ةيتابنلا صاوحلا سردب لغتشاو ؛بالطلاو

 ةرثؤم ةياور هنع انل كرو« ةبهرلاو رامدلا اهيف ثبو ؛ (م1١5١) ههوا/اةنسر صم بكت

 ٠ رصعلا كلذ ىف ةيرثألاو ةيماعلا تاظحالملا سفنأ نم ةفئاط انل كرت اك عع

 تابناو ةفسلفلاو بطلا ىف ؛لئاسرلاو بتكلا تارشع فيطللا دبع بتكو
 رصم نع هفلؤم امأ . ليلقلا ىوس اهنم انلصي مل نكلو ؛ةغالبلاو مالكلاو ناويحلاو

 كرت امم اريثك سبتتقي اييقف 6“ ءابطعألا بقانم ”” ىف فيطلاا دبعل ةميبصأ ىبأ نبا ةمجرت عجار (1)
 رصم عبط) « رابتعالاو ةدافإلا ”” فيللاا دبع باك عم ةميرتلا هذه ترشن دقو ٠ هسفن نع فيطللا دبع

 ٠ (ه 11845 ةنس

 . (ح اس ص ايلا



 ( ةدهاشملا رومألا ىف رابتعالاو ةدافإلا » همسا ريغصررثأ وهف « هبلا انرشأ ىذلا

 هعضو ربك أ فلؤلل صخلم بيرالب وهو «رصم ضرأب « ةنياعملا ثداوحلاو

 ةمّدقم ىف فيطللا دبع هيلا ريشي ام اذهو . انلصي ملورصم نع فيطللا دبع

 ىلع لمتشملا رصم رابخأ ىف ينك تيهنأ (ىل ىناف دعبود» :لوقي ثيح «ةدافالا د

 «ةدهاشملا ةيدابلا راثآلاو«ةرضاحلا ثداوحلا هنم درفأ نأ تءأر ؛الصف رشع ةثالث

 امهتلعجو «امبتدرفب هنم نيلصفوف كلذ تيفلأف ءارثأ بجعأو اربخ قدصأ تناكذإ

 ريش اذك . «ْلاخا هتضتقا ام بسحب تصقنو تدزو « باككلا اذه ىف نيتلاقم

 ةعبيصأ ىبأ نبازكذيو . ةرممريغ (ريبكلا) هباك ىلا « ةدافالا » ف فيطللا ذبع
 « «ريكلا رصم رابخأ باك هيمسي و «فيطللا دبع تاقلؤم نفض بالا اذه

 رثألا اذهيبرفظن ملاننأ ىلع . مسألا سفنب هيمسد و « ىتكلا كاش نبا هركذي اذكو
 «رابتعالاو ةدافالا» باك ىنعأ ريغصلا رثألا ىوس مويلا كلمت الو ءرصم نع سيفنلا

 | . « ريغصلا رصم رابخأ باك د انايحأ ىمسي اكوأ

 رصم صاوخل هتاقيقحنو هتادهاشم ضعب رفسلا اذه ىف فيطللا دبع نود دقو

 فرعي نأ دارأ ةقيثو ىف «هتمافإ و هتالقنتو هرافسأ ةريسب «نعي:لو . اهرهاوظو

 صاوخ- نع فيرعتلا ىف ىدجأو .هأ وه ام لواتتي نأ رثآ هنكلو ؛رصم نع أبب
 ةساردلا نم اعون كلذ ىف هفلؤم ءاخب . تابنلاو «ناويحلاو « ناسنالاو «ةعيبطلا

 ملع لجر تيأر موهف «فيطللا دبع ةينهذ ىلا بير الب كلذ عجريو .٠ ةيملعلا

 ةيرشإ نم تااكلا صاوخ ظحالي نأ هل ذي «ىتابنو بيبط «ءىش لك لبق

 + ص س رابتعالاو ةدافالا باك ةمّدقم (1)
 *ريبكلا باّككلا ” ىف انقس اكو : ىتأي ام لوقي لسينلا ةداي ز نع مالكلا دنع هنأ كلذ لاثم (؛)

 ىلع اندهاش ام صئقن اناف (ةدافالا ىنعأ ) انه امأو ٠ هذه ائنئس ىلا ةرجهلا ذنم طي رغلاو طارفألا "بس

 4 ه ص برابتعالاو ةدافالا - نطرشام

 . ىد ل ص  اهلاراشملا ةعبيصأ ىنأ نبا ةعبرت (؟)

 “٠ ص ؟ ج قالوب - تايفولا تاوف (4)
 . ىد ل ضصاسس ةعبيصأ ىلأ نبأ ةحيرت 0



 هب صتختامو ةماعلا رضم صاوخ «لقألا لوانت», ؛ناتلاقم وأ نامسق باّكلاو .اهريغو .

 لوانتي و .اهتمعطأ بيرغو اهتآشنم بيرغو اهراثآ لوانتي مث «ناويملاو تابنلا نم
 ه ه4 ةنس فرصم حاتجا ىذلا دوسألا ءابولا ثداوحو لينلا لاوحأ « ىناثلا مسقلا

 فيطللا دبع لبق اهلوانت رصم لاوحأ نم حاون هذهو ٠ هيلي ىذلا ماعلا ثداوحو

 اهم مهبل قوفتي فيطللا دبع نكلو ؛ باهسإب باتكلاو نيخزؤملا نم ريثك هدعبو
 فسافّسلاو تافارحلا لوائت نع عفرتلاو «ليلعتلا قداصو «فصولاو ثحبلا ةقدب
 ناويحلاوأ ملقإلا صاوخ نع ملكت اذإ وهف ٠ يللا ىملعلا قطنملا اهابأي ىتل

 بولسأب اهصاوخ نؤديو ةيملعلا ةهجولا نم أبنع ملكتي هناف .رصم ىف تابنلا وأ

 ملكت اذإ و .٠ نودي اهف ةلثام ليلحتلاو ةنرافملاو سردلا حور ىرتو «ضحم ىملع

 «ملاعلا قارغحلا بولسأ ملكتي هناف «هصققو هتدايزو هبصمو هعبانم نعو لينلا نع

 قاعتملا لصفلا ناك اذاف . هرصع ىف ىبلعلا دقتلا هابأي ام كلذ لك ىف بهتيو

 عادبإلاو «ةدهاشملاو سردلا ةقد ىف ةورذلا غلبي فيطللا دبع راف ؛راثآلاب

 اذه ىفرثأتي مل هنأ بيرغلا رغلا رو . ةظحالملاو ليلعتلا ىف ةعاربلاو «فصولا ىف

 ترج ىلا ريطاسألا نم ةميذاقلا رصم راثآ ىلع ةياورلا هضيفت ا ءاضيأ فقوملا
 اذه ىف اهاك ةيمالسإلا ةياورلا ف سيل لب ٠ حيراوتلا ىرجم ةيمالسإلا ةياورلا ىف
 سداسلا نرقلا ف ةنعارفلا راثآ نع فيطللا دبع هيف انل مّدقِ ىذلاك لصف « عوضوملا

 . اهعدبأو روصلا ىوقأ نم ةروص « ىرجحلا

 حور «ىدادغبلا ةمالعلا ىدل تكذأ دق مهتعارب و ةنعارفلا نونف نأ كلذ
 لكو «ليثاقلاو دباعملاو مارهألا نيب فاطف «هباجمإ ريثت نأ لبق ىملعلا ثحبلا

 ةيهأوم عمجتس وهو «ةيمالسالا رصمل ةمبدقلا رصم هتنروأ ىذلا دلاختا ثارتلا

 اهرارسسأ نم عبطلاب زخفي ل هنكلو ٠ اهدوجو ليلعتو راثآلا هذه سرد ىف ةيملعلا

 هنأ ريغ . دعب اهئافخ نع تفشك دق نكت مل ةميدقلا ةيرصملا ةباكلا نأل «ءىثد

 « اهي هباجتإ ىدبي انيح ىطسولا نورقلا ةغلب اهنع كتي ال فيطللا دبع نأ كيلا ليخي
 كاف دب : الثم ةريبكلا مارهألا نع لوقي وهف ءاهلفو اهتسدنه فصو لواحي انيحو



 دل ]هواش

 تغرفأ دق ةيفاصلا لوقعلاو ءاهيف تكلبتسا دق ةنررشلا ناهذألا تدجو اهترحجت اذإ
 تاكلملاو «امل اهدنع ام فرشأ املع تضافأ دق ةرينلا سفنألاو 6 اهدوهجم ابيلع

 نع ثّدحن داكن ابنأ ىتح ءابناكمإ ةياغ ىه الثم لعفلا ىلا اهتجرحأ دق ةيسدنملا .

 بولسأب اهفصو ىف ىغميو «« ... مهناهذأو مهمولط نع قطنتو ملا بغتو اهموق
 مقلاب ةباق ةراجلا كلت لعو» : هلوقي ةيفيظوريملا اهشوقت فصيو «ىوق ىمدنه

 تاباّكلا هذهو « هفرعي نمب عمم هنأ معلب نم رصم رايدب دجأ مل ىذلا لوهجملا مدقلا

 .فالآ ةرشع ءاهز تناكل فم ىلا طف نيمرحلا ىلع ام لقن ول ىتح اذج ةريثك

 ءاهم ةحسم هيلع » : ةيرعشلا ةرابعلا هذه ىف لولا نإ لا فصي مث « « ةفيعص

 ٠" تلقف ؟ تيأر ام بمعأ ام ءالضفلا ضعب ىناأسو ٠ امسبت كحضي هنأك لامجو

 رولا ةعيبطلا عنصت اك ةبسانئم ههجو ءاضعأ .نراف ٠ لولا ىبأ هجو بسات

 ٠ نم يرخألا ةيرصملا ليثاقلا هضرعت ام فصو ىف كلذ دعب ضيفيو ٠ « ةيسانتم

 راثآ ةلاح فرعننأ عيطتسن قيقدلا ىوقلا هفصو نمو. بسانتلا ف ةقدو نفلاىف عادبإ

 .ءاهبلاو ةرثكلا نم ذثموي هيلعتناك ام غلبم ردفتنأو « سداسلا نرقلا ىف ةميدقلا رصم

 نم هباصأ أم مغر «مدقلا ىرثألا اهثارتب ةينغ لازت ام ذئموي رصم تناك « لجأ

 ةنعارفلا دياعمو ؛ ةيردنكسالا ةرانم تناكو . نيماسملا ماكحلاو نيحتافلا فسع

 ؛ةمئاق لازت ام « ةدلاخا راثآلا نم اهريفو سمش نيع ىفو ةميدقلا رصم ىف مهليثامو

 تناكامبر ىتاروصلاو شوقنلاب ةلفاحلا ةنولملا اهترشقب ةاطغم ةريبكلا مارهألا تناكو

 ةينوعرف ءاوس ؛ ةميدقلا ةيرصملا راثآلا نأ كلذ قوف فرعنو ٠ اهرس نع 'ىِنت
 اهدهش موي هيلع تناكام فاعضأ ىمالسالا حتفلا مايأ تناك «ةينامور وأ ةينانويوأ

 . «اهتراضح مهترهم م"ةدلاهلا رصم راثآ مهترهب نيذلا برعلا نكلو ؛ ىدادغبلا ةمالعلا

 ضرألا تاراضح نم ىدنأ ةراضح هفلخت ل ىذلا ديما ثارثلا اذه ةياعر اونسحي مل

 مغ ص -رابعالاو ةداقإلا (1)
 ؟اب ص سرابمالاو ةدانإلا (؟)



 اس ؤهو دل

 بيرختلا نم برعلا هلزنأ ايف ريبك لخد مالسإلا ءلب ىف ةينيدلا ةيبرعلا ةيلقعلاو
 . ملاعتب ةسامح مرطضت ىتلا ةيلقعلا هذه تناك دقف «ةعيدقلار صم راثآب فالاإلاو

 اهلكايهو اهزومرو اهراثآ ةدراطم ىلع لمعتوءضغبلا ّدشأ ةيلثولا ضغبت« مالسإلا

 دقو ٠ برغلا اهحتتفا ىتلا دالبلا نم اهريفورصمو ماشلاو صراف ىف «تدجو اهني
 ٠ ةينئولا راثالا نم رمصم ريهطت ىلع اولمعف ؛ةيلقعلا هذهب نيرثآتم رصم برعلا لخد
 دهاعمو دباعم نم ةخذابلا ةنعارفلا لود هتفلخ ام ىوس ةينثولا راثآلا هذه نكت ىلو

 بيرت ىلإ نيحتافلا زفحن تناك ىرحأ ةركف كلانه نأ ديب . ليثامتو لك ايهو ةينبأو
 ىوتحت امب ةنعارفلا راثآ تناكو ٠ زونكلاو لاومألا جارختسا ةركف ىه «راثآلا هذه
 . ةنيفدلا تاورثلاو سئافنلا ةركقب مهيلا اماد عمون «ةيفخ شوقنو زومرو ليثام نم

 ةردانلا ىلحاو سئافتلاو فحتتلا نم ةريبك ةفئاط جارختساب عقاولا ىف اوزاف دقو
 ؛ةيرثألاو ةينفلا اهميق ريدقت اونسحي مل مهنكلو ؟ضرألا نطي ةتعارفلا اهعدوأ ىلا

 اهمطحتف ةينوعرفلا ليثاقلاو دياعملا ىلع ةفأر البو اعابت ضقنت « ب رختلا دب تناكف

 . اهزونك نيفد جرختستل

 تاقبطلا ةلازإب صأي نأ ىلع كلملا دبع نب ديلولا تلمح ىلا ىه ةركفلا هذهو
 هل ليقام دنع «ةينانويلا ةينامورلاراثآلا عدبأ نم تناك ىلا «ةيردنكسالا ةرانمل ايلعلا

 . لدع ءىشبرثعي ملو اريبك اطوش اهمده ىف بهذ املف ٠ ةلئاه ازونك ةرانملا ثحت نإ

 مرهلا بقنب ىمأي نأ ىلإ رصم ىلإ همودق موي نومأملا تسفد ىتلا ىهو ٠ اها نع
 ميطحت ىلإ رصم ىف نيملسملا ماكحلاو ءارمألا .#رم امهريف اريثك تعفدو . ريبكلا
 دق اب رفظلل اهتاذ ةريبكلا مارهألا مده ىف مهضعبركف دقل لب . ةميدقلا ةيرصملا راثآألا

 «نيدلا حالصن اطلسلا دهع ىف العف ةكفلا هذه ذيفنتي ئدبو « سنافتو زونك نم نطبت
 مارهألا لوح تناك ىلا ةريغصلا مارهألا نم اددع «شوقارف نيدلا ءاهب هريزو مدهف

 نيدلا حالص دهع ىف ثدعبو . ًطاطسفلا هاجت لينلارطانف اهتراجسب اشنأو ؛ ةريبكلا
 )١( ص ا ج - ططللا - ىزيرتملا ٠16١

 ركذي لصفلا اذه ىو ٠ مارهألا نع هبتك ايف - ١ ١5 ص ١ جاططخلا - ىزيرتملا ()
 111--١51(. ص١ ج لصفلا اذه عجار) ةينوعرفلا راثآلا بيرختنم ىرخأ ثداوح ديس ىزيرتنلا



 مسن ]هال دل

 ةمئاق تناك ىتأا «ةعيدبلا ةينامورلا ةدمعألا عيمج مطح ةيزدنكسالا ىلاو نأ ءاضيأ

 ةيردنكسإلا رب نع نييبيلصلا بك | سم دريل رحبلا ىلإ اهب قلأو «ىراوسلا دومسلوح
 نم لوهلا وبأ جني ملو . رحبلا هايم نايفط نم ءانيملا ىمحيل وأ ءاهيلا تدصق اذا
 هسأر ىلعو ريغص لاثمت نآلا هارن ىذلا رييكلا لاثملا رجح ىف ناك دقف .اضيأ ءادتعالا

 لاثملا تحت نأ نماشلا نرقلا ءدب ىف نيملسملا ءارصألا دحأل رطفم «ربيك ضوح

 . ةبلص ةراجح الإ هتمت اودحي لف هومطف- هلامع هيلع طلسف ءارتك
 «بيعملا بيرختتلا اذه رظانمنم أرظنم هسفنب ىدادغبلا فيطللا دبع دهش دقو

 مارهألا مده قركف دقزيز علا كلملا ناكو . ريغصلا مرحلا مده نولواحي للعلا ىأرف

 . انيح مدهلا لامعأ تريتساو . ههووم ةنس ىف نيباقنلاو عانصلا اهيلا دشخ- . اظيأ
 « هلوق ىف ةركفلا ذيفنت ىلع زيزعلا مادقإ ف صيف رظنملا اذهل ىدادغبلا ةمالعلار وثب انهو

 ةثلاث وهو . رمحألا ريغصلاب ادبف مارهألا هذه مده نأ هباحصأ ةلهج هل لوسد نأ

 ةرثؤ» ةجهلب ىعنيو «ةرم ةلمح راثآلا بيرخت ةركف ىلع فيطللا دبع لمحيو «اثألا
 راثآلا هذه اياقب ىعارت كولملا تلاز امو» : لوقيف ءاقملا ةسايسلا هذه نيملسملا ىلع

 اهنم « حلاصمل كلذو ٠ اهيابرأل ءادعأ اوناك نإ و ءاهب ثعلاو ابهف ثيعلا نم عنمتو

 ناف .٠ ةلزاملا بتكلل ةدهاش نوكت اهنأ اهنمو .٠ باقحألا ىلع اهم هبنتب اً رات قبنل

 اهنأ اهنمو .رثألا قيدصتو ريحلا ربخ اهتياور ىفف . اهلهأ رك ذو اهرك ذ يظعلا نآرقلا

 . كلذ ريغو « مهزكف ءافصو مهمولعرفاوتو مهتريسو فلس نم لاوحأ نم ءىثن ىلع لدن
 كرف اذه اننمز ىف امأو ٠ هيلع عالطالا رثؤتو هتفرعم ىلا سفنلا قاتشنت امم هلك اذهو

 مهتونظ وحن اورو «مهئاوهأ بسحب اوكرحتف ؛المه اوحرسو ءىدس سانا
 لج ناكو . اهريخت ءوسلا نظ اونظو ءاهرظنم مهعار ةلئاه اراثآ اوأر املف . مهعاطأو

 : ليق م مهف «رانيدلا وهو « مهيولقف ءايشألا لجأو مهقوشعم ىلإ مهتونظ فارصنا
 قاسلا هنظ هآرصخش لكو احدق هنظ هآر ءىش لكو

 ١هو صو جا ططقلا  ىزيرقلا (0)
 اومصورجاد ماس » (0
 ١١١ ص١ ج ططللا - ىنزيرقملا كلذكو ٠ ؟ و ٠5 ص سراتعالاو ةدافإلا (0)



 _- اد تكلا

 هنأ لبج ىف روطفم قش لكو «بلطم لع ملع هنأ ملل حولي لع لك نوبسحي مهف
 نولمعي او راصف « هيمدق تحت لامل ظفاح هنأ مظع مص لكو « زنك ىلا ضضغي

 يجر. نم داسفإ مانصألا روص نودسفي,و «هميدهت ىف نوغلابيو « هبيرخت ىف ةليحلا
 اهنأ ىراقت ال نم بقن راجألا نويقنيو © فلتلا اهنم فاخيو « لاملا اهدنع

 ىنأ دق صصلتم بورس لاسملا روطف ىف نوبرسيو « رئاغذ ىلع ةلفقم قيدانص

 . « أمأوبأ ريغ نم تويبلا |
 « فيطللا ديع لع ةميدقلا ةيرصملا راثآلا ةعور اهتلمأ ىلا ةلملا هذه ىفو

 ىرثألا ثارتلا ريدقت ىف ةلين ةركف «راثآلا هذه ىلع نيدتعملا ةقامح صخألاب اهتلمأو

 اقافش| روثت ةيملعلا ةعزنلا ىه لب ؛ ةيمالسإلا يراوتلا ىف ابي رثعت نأ ردنب «ىنفلاو

 . هتاراضحو ىضاملا رارسأ نع 'ىنت اهنأ ىرت ىتلا ةسيفتلا اهتدام ىلع

١ 

 ةعؤرم ةنزع «ةيفاض ةياورب رصم نع هتادهاشم ىدادغبلا فيطللا دبع متي
 لئاحلا طحقلا كلذ ىهو «(م )1٠١1 ه هوال ةنس ىفرصمب تلزن ىلا ةيكنلا نع

 «اعساش اربق اماوعأ رصم رداغو ؛ لسنلاو ثرحلا كلهأ قعاص ءاب و نم هب نرتقا امو

 "اذه رظانمل اجذومن دخت نأ نكمب اهنأل « ةصاخ ةيمهأ ةياورلا هذملو . افصفص اعاقو

 .اراكتو ارارع ةرهازلا اهروصع لالخ ةيمالسإلا رصم تبكن ىلا« نحنا نم عونلا
 بابسأ ةسرتفم عبس ةنس تلخدو» : ىنأ, ام هتءاور ءدب ىف فيطللا دبع لوقي

 رعشأو «دالبلا تطقنأو راعسألا تعفتراو « لئلا ةدايز نم سانلا سس دقو «ةايلا

 ىلا فيرلاو نادوسلا لهأ ىوضناو «عوحلا فوخ نم اوجرهو ؛ءالبلا اهلهأ

 دالبلا ىف اوقرفتو « نمياو زاجباو برغملاو ماشلا ىلا مهنم ريثك لجناو «دالبلا تاهمأ

 مهب دتشاو «مظع قلخ مهنم ةرهاقلا ىلا لخدو ؛قزمم لكاوقززمو ءابس ىديأ

 . م” مع ص رابتعالاو ةدافالا (1)

 .٠ اهدعب امو ة ه ص رايتعالاو ةدافالا )0م



 ا خهءع ل

 فيلباو تانيا ولك"! ىتح عوملا ءارقفلاب دناشاو ... توملا مهيف عقوو عوملا

 اريثكف ؟ مدآ ىنب راغص اولك ! نأ ىلا كلذ اودعت مث « ثاورألاو رعبلاو بالكلاو

 قارحإب ةطرشلا بحاص ىمأيف «نوخوبطم وأ نوي وشم راغص مهعمو مهيط رثعي ام

 0 . لك آلاو كلذل لعافلا

 ةأرصاو لجر هعمو ىلاولا راد ىلا رضحأ دقو ةفق ىف ايوشم اريغص تأرو م

 ٠. « امهقارحإب ىماف هاوبأ امهنأ سانلا مع

 قب م لك أن مهلا نع هماظع تدرح دقو لجر رصمب رىراضمر ىف دجوو »

 ىوشم ريغصب اهعمرفظ دقو « قوسلا ىف عاعرلا امحسلل ةججشم ةأرما تءأرو...اصفق
 بجسي نم مهف رأ مل «مهنتوش ىلع نولبقمو ءابنع نولهاذ قوسلا لهأو «هنم لك أت

 مهساسحإ ىلع هروكت ةرثكل الإ كلذ امو ؛ 0 داعف «هركتيوأ كلذل

 : . فولأملا مَ قراص ىتح

 ارقأ ناباش هب ذخُأ دقو 10 كلذ لبق تأرو »

 . «... هضعب لكأو هيشو هلتقب

 تلك أ اهنأ قت نهنم لك ةأسما نوثالث ةريسل مايأ ىف ةصاخرضمب قرحأ دقلو»

 رثكأ تبرضف « ىوشم لفط اهقتع ىفو ىلاولا ىلا ترضحأ دق ةأرما تبأرف « ةعامب
 ةيرشبلا عابطلا نع تعلمنا دق اهدجت لب اباوج ريحت الف زنقت نأ لع طوس قام نم
 ٠ «ناكم ىلع تناف تبع مث

 ةعامج كلذ ىف لخدو « مهرثك | ىنافت ىتح اضعب ميضعب لك أ مهيف اشف مث د

 ٠ « ةباطتسا هلعفي نم مهنمو ةجاح هلعفي نم مهم ريتاسملاو ريسايملا نم

 كلذ ىرحب دقو. ..لئابكلا فانصأي سانلا ديصتي نم ءاثبحلا ءالؤه نم رهظو د»

 ْ « ... قباتلي نمم ءابطألا نم ةثالثل

 :لوقي مث ةلئالا ثداوحلا هذهنم ةريثك ةفئاط درس ىف فيطللا دبع ىضميو

 هانيكحام عيمجو ءرذهلا ىفوأ ةمهتلا ىف انعقول عمسنو ىرئام لك صتقت انذخأ ولو »



 دس ؤوهه اد

 اريثك لب «اقافتا هانفداص ءىش وه امناو «هناظم انعبت' الو «هدصقتن مل هاندهاش ام

 | ٠ « هرظنم ةعاشبل هتيرلر نم رفأ تنكام

 ىلا اهاصقأ نم رصم ذئموي حاتجا ءابولا نأ «فيطللا دبع ةياور نم فرعنو

 عيمجب ىف تعقو «ةرهاقلا رصم نع ابصقي ىنلا ةمورملا رظانملا هذه نأو ءاهاصقأ

 ٠ اضيأ اهب كتفف رصمل ةرواجما دالبلا ىلا ّدتما ءاب ولا نأو ؛ ىرحألا ملاقألاو ندملا

 «ةفوشكم رباقم دثمو, اهلك« الوقحو «ةحيسفلا اهباحرو ةيهاقلا عراوش تناكو

 الف ةدلبلاب رعل رفاسملا نافد «فيرا ىف امأو . ثثحلا نم ةفلؤم فالآ اهف سركتت

 ةلماش ةبكتلا ت تناك اذكهو قوم اهلهأو ننس ثويلا ديو ةمزع اف دحيب

 لالحنالا امتاعمتجمو اهمظن ىلا تنبو نأندلاو دادحلا بو ” رصم تسلك «ةعؤرم

 «تايرحلاولاومألا تردهأو ؛ الاقع نم سارتفالاورشلا رصانع تقاطأف  ىضوفلاو

 ءانسحلا ةيراحلا نأ فيطالا دبع ىوريو . اريبك طويذ ذئموي رارحألا عيب عاذ ىتح

 رائيدي ناتقهأرم ناتب راج هيلع ضرع دق نأو « ةدودعم مهاردب ضرعت تناك

 مث «مهارد ةسمخب غولبلا برود تناكو اهتنبا ىرتشينأ هتلأس ةأرما نأو «دحاو

 نأب سانا لع « ةحابص مهف نيذلا نادلولاو ءاسنلا ىارتيام اريثكو » : لوقي

 قارعلا ىلا مهبس لصوو ؛ ميظع قلخ كلذ لحتسا دقو « مهوعيب وأ مهورتسشإ

 . « ناسارخخ قامعأو

 .ىنرخلا هذه رامغ ىف ىسني الف « امئاد ةيملعلا هتعزن ىدادغبلا ةمالعلا عفدتو

 فوطيهارنف ؛ سردلا ةدام ةنحنا هيلا مدقت لب ءسردي نأو ثحيي نأ « ةلئاهلا رظانملاو

 صحنفب حيرشتلا لئاسم هذيمالت حرش و « ماظعلا لاكشأ سردي و « توماس ادكأب

 ه* ص -رابتعالاو ةدافالا )00(

 ءادتبا اربش نب رشعو نينثا ٌةدم ىف اهدحو ةرهاقلا ىف ءابولا مهسرفا نيذلا ددع فيطللا دبعر دقي )0

 مث ءافلأر شع دحأو فلأ ةئامب ءاصسإإلا تحت اولخد نمم 6 ه 8 ةنس بحر ىلا ه5 ةنسلاوش رهش نم

 « تاطيلسأ لوصأو ةنيدملا فارطأ ىفو هرود ىف اوكله نيذلا بنج ىف رزت هترثك عم اذهو » : لوقي

 عيمجو « نيدلبلا ف لك أ نم بنحب وزن كلذ عيمج و« اهماتامورصمب كله نم بنج ىف رزت كلذ عيمج و

 ٠ « تاقرطلاو ى-اونلاو دالبلا رئاس ىف لك أو كله نم بنج يف ادجر رن كلذ
(4 



 هم ااا

 ىو «رظنلاب قيبطتلا نراقيو ؟ةريعانلا م أه تيمغ ىلا ماظعلاو ثنحلا

 ١ . 00 حورش نه ىدجأو قدصأ براجتلا هذه

 م +.» ةنس ىتح اهب قبو رصمب اهلك ب وطحلاا هذه مايأ فيطللا دبع خاسو

 قشمد ىف انيح لغتشأو «هتيص هقبسا ماشلاف ءسدقملا تيب ىلا حيز مثو(ما١)

 «ناجنز رأد ريمأب لصتاو؛ (لوضانألا) مورلا دالب ىلا دصق مث ؛بطلاو سي ردتلاب
 ؛لئاسرو بتك ةدع همساب فلأو (ةوظح هيدل لانو ؛ مأرهم نب دواد نيدلا ءالع

 ليدعي وو ؟بايغلا لوط دعب هنطو ىلا بآ «مورلا دالب ىف انيح لج نأ دعب و

 ٠ نيس ةعبأرلا زواجي خيش وهو «(م1580) ه 44 ةنس ىفدادغب ىف لباقب

 هباك لم اصخلم «رابتعالاو ةدافالاو باك ىف ل نود م فيطللا دبع نيدو

 )م
 ؛رصمل هترداغم رثأ لع (سدقملا تيب ه+.م ةنسرخاوأ ىف «رصم نع «ريثكلا»

 ىوطن الثل » - لداعلا كللأ  رصم ناطاس ىلا هتادهاشم نم هنود ام عفرو

 هاياعر لاوحأ ضعب ىنحي وأ« تخارت نإ و هدالب رابخأ نم ءىثث ةفيرشلا مولعلا نع

 اهنأل ؛ةيداعلا تادهاشملاو ةياورلا قوف اريثكو مست تادهاشم ىهو ؛ + ثعءانت نإو
 ٠ ةدرحلا ةياورلاو ريطاسالا ىلع حيحصلا معلا لوصأ بلغت «ةنيتم ةسملع ةيلقع رم

 ةحناف ف رصم نع اهلاعرو دادغب ةمالع انل اهكرتي ىلا روصلا ةسافن تناك مث نمو

 .٠ شع ثلاثلا نرقلا

 «9 ب 5١ ص راشعالاو ةدافإلا )0(

 ب ةدافإلا ىف  فيطللا دبعل ةميبصأ ىلأ نبا ةحرتو 7 ص ؟ ج - تايفولا تارف )١(
 5 ط ل حص)

 ماتش ىف «تباز قرشتسملا هر ىذلا صنلا فو س ( ىد) ص  ةعبيصأ ىلأ نبا ةمجرت (؟)
 ه ٠٠١* ةنس ناضمر ىف ةرهاقلاب تادهاشم بتك هنإ « فيطلا دبع لوقي « ةلاسرلا

 ه ص رابتعالاو ةدافالا ةجابد (4)

 « ةينيئاللا ىلا تمج رق 6 ديعي ذنم ثيدحلا ثحبلا مايهارصم نع فبطللا دبع تادهاشم تراثأ 0

 ثعبط كلذكر ٠ تيار فسوي قرشتسملا ةيانعب 18٠٠ ةنس دروفسك اب ىبرعلا صنلاب ةنورتم ترسو

 ٠ انه اهلا ريشت ىلا ةعبطلا ىهو «ه ١186 ةنسرصمب



 نالالم
 ةسعبارلا ةيبيلصلا ترحلا

 ناودراه ليق تارك ذم ىف

 ٠ ةضيفتسم ارافسأ ةيجنرفلاو ةببرعلا بادآلا ىف ةيبيلصلا بورحلا ريس 'المت
 انايحأ ليم ةيجنرفلا ةياورلاب اذإ لامحإلاو ممعتلا ىلا ةيبرعلا ةياورلا ليمت امن نكلو
 ةيمالسإلا ةيحانلا ليصافت ىف ةيبرعلا ةياورلا ضيفت امني و ؛ةضافإلاو صيصختتا ىلا

 عبطت دقو ٠ ةينارصنلا اهتيحان ف ضيفت ةيجنفلا ةياوزلاب اذإ « ثداوحلا هذه نف
 ةيسنحلاو ةيذيدلا تارثؤملا نم ةيبيلصلا روصعلا هب تزيمت امب « كلئوأ ةباورلا هذه:

 امهتلك نأ ىلع . ةعداخ اناولأ ثعاوبلاو ثداوحلا ىلع كلذب خس « ةقيمعلا

 ثداوحلا ريس نم جرختسل 1 اندرأ اذإ ىرخألا ةمقمربتعت سنرأ بحي عقاولا ىف

 ٠ . اهروص قدصأ ةيبيلصلا

 ؛ةصاخلا تاوذملاروص.« ةيجنرفلا ةياورلا ف صيصختلا ىلا ليما اذه ذنب و
 درسا ىلا كراعملار امغ ضوخي نأهل ردق سراف وأ ديس ةدام اهنيودتب ىنعي ىتلا هو
 خرؤم (126 لوام51116) ليشناوج هد هبتك ام تارك ذملا هذه ربشأو ٠ اهليصافت

 (؟ذ2-11[ةمهمدنم) ناودراه ليثو «ةعباسلا ةيبلصلا برحلا نع عساتلا سيول

 « ليشاوج هد تاركذم ىلا لبق نم انضرعع دقو . ةسعبارا ةيبلصلا برحلا نع
 0-0 تزيمت امو « ةييلصلا بورحلا جيران نم هتياور ةلزنمو « ةصاخلا هتريسو

 ناكل قارمغإلا نم نطاوملا ضعب ىف لمن مل نإو « ةقدو طبض نم ةياورلا

 . «مالسإلا يدان ىف ةمساح فقاوم» اياك نم عياسلا لصفلا مجار (1)
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 ةريطخ ةقيثو اهنأ اضيأ دقتعن ىلا ناودراه ليث تارك ذم ىلا لصفلا اذه ىف ضرعنو
 نأ كلذ . ثداوحلا نم ةيمالسإلا ةيحانلا لواتتنال هنوف مغر ةيبيلصلا بورحلا ىف
 ' ىتلاو «روفسوبلا هايم زواجت مل ىلا ةعبارلا ةيئراصلا ةلجلا ةريس صقي ناودراه ليث
 « ةيطنزيبلا ةلودلا ثداوح ىف لخدتلاب ءرصمو ماشلا ىف نيماسملا ءاسقل تادبتسا

 ءاهز كلانه تثبل « ةببيلص ةينيتال ةكلمم سيسأتو ةيليطنطسق ىف ءاقبلاب ثبتتاو
 زهجن'ملو «ةيديلص تأشن اهنكلو «حيحصلا ىنعملاب ةيديلص تسيل ىهف ٠ اماع نيتس

 ةزوح ىلا «ماشلاو نيطسلف ةداعإو « مالسإلا ةضبق نم سدقملا تيب ذاقتإل الإ

 . نكت مل ناديم ىلا اهب عفدو ةياغلا هذه نيب و اهني, لاحث داوم اا راين نكلو ؟ ةينارصنلا

 ْ . هيلأ لوزتلاب لحم

 ةماع ةيديلصلا بورحلا خيرات ىلع ءاض ريبك قلت ناودراه ليف تارك ذم نأ ىلع

 اروص انيلا مّدقتو ؛ اهقئاقحو اهرارسأو ةيبيلصلا تالملا صاوخ نم فشكت ام
 ةيرغملا ةيوقلالماوعلاو ؛ تالمملا هذه اهداهمىف دشحت تناك ىلا ف ورظلا نم ةحضاو
 ءاول تحن مهعمج و ؛ةفاكلاو دنحلا ىفريثأتلل اهيلا نوأجلي ةداسلاو ءاسمألا ناك ىتلا

 تاياغلاو ثعاوبلا نم فرط نع فشكت اهنأ كلذ نم مهأو .«ةسدقملا» برحلا

 نإ معن. قرشملا ىل اههيجوتو تالملا هذه دشح ىف ةبلغلا ىه تناك ى نا ءاوهألاو .

 ىلع اهلمعو « ةينمزلا اهثدايس ىلع ةسينكلا صرح .ىنرإ انل لوقي ال ناودراه لبق

 اهتضهانمنع ءاسمألا كئاوأ لب وحتو « ةينارصنلا ءارمأ نيب نيدلا مساب اهتدايس نيكمت

 ةورثلاو ناطلسلا زارحإب ءارمألا كئلوأ مارطضا مث « مهئاطلس ىلع ابناودع ةمواقمو

 ةيربربلا تالملا هذه كيرحت ىف ةيلاغلاو ىلوألا لماوعلا ىه تناك «قرمشملا دالب ىف

 نكي مل «مالسإلا ةضبق نم ةينارصنلا داهمو حيسملا ربق ذاقنإ نإ و ؛مالسإلا ىلع

 ناودراه ليف انل لقي ل ةفاكلاو ءاطسبلا نهنينمؤملا بابلأ بخت ةرهاظ ةجج الإ
 لماوعلا ديك أت ىلع رصي. «جيرفلا نيخرؤملاو ةاورلا مظعك وهف « كلذ نم ائيش عبطلاب

 تناك امب اهريغ لبق قطنت اهدرسب ىلا ثداوحلا نكلو؛ ةيبيلصلا تاياغلا هيزنتو « ةيفيدلا
 ٠ تاياغلاو ثعاوبلا نم «ةيبيلصلا ةوعدلا عانق تحن ءارمألا هيفخيو «ةسينكلا هبفخت



 ام

 ةينارصتلا ردص ىلا ديعب لبق تدفرا ىتلا ةلملا هذه حور ةسينكلا تناك

 تناكو « ىطسولاو ةيبونحلا ابر وأ مثأ ىلا رامذلاو بارطضإلا تثب ىتلاو «اهتاذ

 .ايروأ قرش ىف ةينارصنلا لقعم ةيقرشلا ةينامورلا ةلودلا ةعنمل ةديدش ةيرضص خألاب

 هب لظتسي اباجح الإ «ةيبيلصلا بورحلا ىلع تغبسأ ىتلا ةينيدلا ةغبصلا نكت ملو
 ريطاسألاو تامزنلا هيف تناكرصع ىف «ةفاكلاو ءامهدلا كي رحت ىف ةداسلاو ءارمألا

 هتازك ذم ىف لواحي ناودراه ليث نكلو . تاءاملاو دارفألا لوقعب كتفت « ةينيدلا

 اقح كلذ نوكي دقو ٠ ىبيلصلا اهنولو « اهثداوح نودب ىتلا ةلملا ةيسدق دكؤي نأ

 س ابايلا نم ةداعلاك اهلا ةينيدلا ةؤعدلا تأدب دقف ٠ هتيادبو سعألا ىهاظ ىف

 كلف » ىعدي بصعتم ىسئرف سق اهتلاسر لمحو « - ثلاثلا ناصونا ذئموي وهو

 برحلا ىف ةفاكلا كيرحت ىف «دهازلا سرطب هلثم ىذلا رودلا سفن لثم «« فن هد
 ؛ حيسملاربق ذاقن | ىلا نينمؤملا زفحي و ظعبو بطخي اسنرف ىف ضبنف ؛للوألا ةيبيلصلا

 ؛ عورشملا ذيفنت ىلا طشنو «ةوعدلا ىل نم لأ نويسفرفلا ةداسلاو ءارسألا ناكو

 احلا نم فال مهئاول ىلا عرهف « ةيبيلصلا برحلاب ةفاكلاو عابتنألا ىف اودانف
 ٠مالسالا ةضبق نم نيطسلف ذاقنإ وس ّدقملا ربقلا دادرتسأ فغش مهعفال « نينمؤملا

 ريمأ نيودلب تنوكلاو ؛ اينابمث ريمأ «وبيتت تنوكلا» ةداسلا كئلوأ ةعيلط ىف ناكو
 ٠ ربشألا سرافلاو «رتراش ىد تنوكو «اولب ىد تنوكو «ارفثوم ىدزكرملاو «ردنلف

 اورفوج» ليبتلا سرافلا مهني نم ناكو ٠ مهريغ نوريثكو « روفنوم ىد نوهس

 5 5 هئارك ذمب ىنعن ىذلاو ؛ةلملا خرؤم دعب ايف ادغ ىذلا ««ناودراه لق ىد

 ناك نإ و« اهيف كرتشي مل تسجوأ بيليف اسنرف كلم نأل «ةيكولم ةيمسر ةلمحلا نكت

 «رصم ىلا ةلما دصقت نأ « ةضوافملاو ثحبلا دعب رزتو . اهدي و اهاعري عبطلاب

 افونص زوجت «نيدلا حالص ةافو ذنم تناك دقو اصوصخ «حيسملا ربق ىلع ةرطيسملا

 «ةلملا تذدعأ اذكهو .٠ ةيلهألا برحلاو ءابولا ابم كتفيو « نحناو دئادشلا نم

 حصفت ام ناعرس نكلو . ةيسدقلا اهتياغ ىلع تغبسأو «ىيلصلا نوللا اهيلع غبسأو

 نأ لبق «نييبيلصلا ءارمألا نأ كلذ . ىوعدلا هذه نهو نع تلت ىلا ثداوحلا



 هد وؤومادس ا

 نوسملي ةيقدنبلا ىلا مهءارفس اولسرأ «ةلملا تدشح ثيح اسنرف ضرأ اورداغي

 تناكو . ءارفسلا كئاوأ نم «ناودواه ليث ىأ «خرؤملا ناكو . ةفلاحنلاو نوعلا اهنم

 لوطسأ اهلو « قرشملا ىلا قيرطلا ةيصان كلمت «ةيوف ةيرحب ةلود ذئموي ةيقدنبلا

 « ةيقدنبلا ىلا ءارفسلا لصو املف . رصم ىلا نييديلصلا لمي نأ عيطتس ىوق
 ةدجنلا مهنم بلطي «كرام ناس ةحاس ىف ةقدانبلا خرؤملا بطخو «مهتدافوتمركأ

 ةقدانيلا ىلف ١ « ةناهإلا نم حتبسملا قحلامل» ماقتنالاو « سدقم لا تيب ذاقنإل د

 نؤملاو نفسلا مّدقت نأب ةيقدنيلا اهيف تدهعت ةدهاعم نيقيرفلا نيب تدقعو .ةوعدلا

 .سدقملا ته ىلا ةلخلا قب رط مهر ءاضيأ انهو .ةنيعم دوهعو لاومأر يظن ؛ةلمحلل
 ريغت ىتح «ةديدحلا اهتفياح « ةيقدنبلا ىلا لصن تداكام ةيبيلصلا شويا نكلو

 ٌدِض ابرح ةيقدنبلا بناج ىلا ءدب ئداب نوضوحي نيبيلصلاب اذإو «ثداوحلا ىرجم
 نوضوافي مهم اذإ مث « « اراز » ريهشلا اهرغث هنم ال ىروعزتتبو « رجلا كلم

 ضيغت انهو . هشرع دادرتسا ىف «ةنيطنطسق شرعب بلاطملا «« سويسكلأ »
 رصم لوهس ىف ةسّدقملا كراعملا لدب دهشنو « ةداقلا ناهذأ نم ةيبيلصلا ةركفلا

 . ةيطنزيبلا ةلودلا ميرات ىف اديدج الصف «مأشلاوأ

 «بالقنالا اذه ىلا تضفأ ىتلا ةيقيقحلا لماوعلا دّدحن نأ بعصلا نمو

 ضرعتي ملو . ةينيطنطسقلا ىلا سدقملا تيب, نمةمبارلا ةيديلصلا ةلمملا ةهجو تلوحو
 امل سيل نأك « قبطملا تمصلاب اهيلعرمب لب «لماوعلا هذه ىلا هسفن ناودراه لي

 نودو ةدارإ نود «نييبياصلا ىطخ تهجو ىتلا ىه اهدحو ثداوحلا امنأكو ءدوجو

 نأ انل ناكامبرو «بيرلا نم اريثك نطوملا اذه ىف خرؤملا تمص ريثي دقو . رييدت
 « مطامعأو مهتسايسنع عفادي ىذلا ةداسلاو ءارعألا ناسلو « ىمرلا ةءلمحا خر ثم هربتعن

 سئاسدلا نم ةيقدنبلا فريد دق نوكي نأ ىمع ايف ضوملاا نع ادمع ىضغأ هنأو

 ارقنوم ىد زيكرملا نيبو «ولودناد ىرنه ( ىجودلا ) ةيقدنبلا سيئر نيب «ططالاو
 .ءارعألا عماط«و ةيقدنبلل عماطم قيقحت ىلا ةلمحلا هيجوتل « ةلمما دئاقو ءارعألا يعز
 تلودلا نوئش ىف لخدتلا ةرف رّوصي نأ لواحي ناودراه لبق ناف لاح ىأ ىلعو



 هس ل١1 تل

 ةبوجعأ» اهنأب اهفصي و« طق دحأ باسحف نكت مل ةأجافم اهنأب «ةيقرشلا ةينامورلا
 ىنانويلاريمألارف فيك ص قي مث «اهربخج عمس ةرمهاغم ظعأو «بيجاعألا معأ نم
 فيكو « نجسسلا مالظ ىلا هجزو هيبأ كلم بصتغا ىذلا «همع ةضبق نم سويسكلأ
 فيكو ءايناملأ روطاربما بيلي هتخأ جوز ىلا هقيرط ىف انوريف ىف ذئموي ناك هنأ

 ةينيطئطسق حتف اولوتي نأ ىلع ةقداتبلا مهئافاحو نييبيلصلان يبو هني, ةضوافملا تعقو

 «ءافلحفل رييك ىلام ضي وعت مفدي «كلذ متىتم هبناجنم وه موقيو؛هشرعمىلا هذرو

 ىلع نيديلصلا ةنواعمو «ةينامورلا ةسينككلا ةريظأ ةينانوبلا ةسينكلا در لع لمعلاو

 روطاربما ىلا ىفتملا ريمألا عم ,هءارفس نويبيلصلا لسرأ فيكو ؛سدقملا تيبب حاتتفا
 نييبيلصلا مادق] نع ناودراه ليث رذتعي و . ةدهاعملا هذه دقع هعم اودكؤ يل ايناملأ

 ةملكلا قرفت لعل معي ناك ءارصألا نم اقيرف نأل «ةرهاق ةرورض ناك هنأب كلذ لع

 الوأ وضترا دق نويبيلصلا ناكاذإف .اهتابهأ روصقو اهلالتخا ةجحب «ةلملا طابحإو

 مهتنذ ىف ام ءادأ نع اوزجم مهنأل كلذف «اراز حتف ىلع اهتواعمو ةيقدنبلا ةفلاحم

 ةقدانبلا ةمدخبهئادأ ىلا اورطضاو ءرصم وأ مأشلا هايمىلا مهلقن ءاقل لاملا نم ةقداتبلل

 ةيقرشلا ةلودلا نوثش ىف لخدتلا « كلذ دعب اوضترا دق وناكاذاو ؛وحنلا اذه ىلع

 . سدقملا ثيب حاتنفاو ماشلا وزغ ىلع ةينيطنطسّقلا روطاربما مدعاسي ىل كلذف ٠

 نادوراه ليث راذتعالو .نييبيلصلا ءارمألا ةسايس نع ناودراه ليث رذتعي اذكه

 ءارمألا ءارغس نم ناحألا مظعم ىف ناكو « ةلم لا ةداس نم ناك هنأ كلذ .٠ هتميق

 . ةسايرلاو خلاب اورفظ نمم اريخأ ناكو « ريبكرثأ هذوفنو هيأ) ناكو « مهيضوافمو
 . هحادتماو ةيطنزيب ىلا ريسلا عورشم ديبأت ىف هتياور قايس ىف نودراه ليق ىضعيو

 ٠ هرارقإب ترفطظ ةيرثك ألا نكلو « هببسب فالخنا نم ءىش شيما ءامعز ىلا بددقو
 . ةينيطنطسق ىلا نويديلصلا راسف

 نويبيلصلا ذفنف م 17.8 ةنس عبر ىف ءرشع ثلاثلا نرقلا ةحناف ف كلذ ناكو

 شرع ىلع سلالبا شيج اوي راحو ؛ةقدانبلا ىرفس قوف روفسوبلا هأيم ىلا
 هناكم اوسلجأو «ةب وعص نود هومزهو «ريبكلا سويسكل أ روطاربمالا وهو ةينيطنطسق



 تاك كا

 نيييلصلا ىنعأ «ءافلخلا رود ءاج انهو .٠ قاحض] هابأو ريغصلا سويسكلا مهفيلح

 ناكو .٠ هدوهعب ءافو سويسكلا روطاربمالا نم« ةيوثملاورحألا بلط ىف« ةفدانبلاو

 زايتجا ىلع مهتتواعمو «لاملاب مهدادمإ نم هدووعذيفنتب موي لك هنوبلاطي ءارمالا
 دراوملارصاق افيعض ناك سويسكلا نكلو .رصموأ ايروس ىلا رحبلاوأ لوضانألا

 هريصمو ؛ ساسدلاو تارماؤملا نم ناكرب قوف فحترب هسشرع ناكو (ةبهألاو

 دوهعب ءارمألا لهمتسي و «رخآ ىلا موي نم ءافولا ف فوسي ناكف ؟نازيم تفك ىف

 نم رفن هب بثو ىتح لئالق رهشأ هسولج ىلع ضمت مل هنأ عقاولاو ٠ ىرخأ دوعوو

 «جيراوخلا دحأ سلجو . قاحسإ هابأ رفو ؛هولتقو «هشرع هوعزتف « جراوحلاو راوثلا

 ريغت انهو ٠ محرصب و نييديلصلا عمس تحت ةرصايقلا شرع ىلع « سيلفوزرم دمساو
 « ديدحلا روطاربمالاب نويبيلصلا بوو ؛ ةعرسن ثداوحملا توؤطتو « فقوملا

 ١7(6 ٠غ ةنس ليربأ) اهعالقو اهروصقو ةيئيطنطسق ىلع أولوتساو «هشرع هرعزنو

 ؛ ةرصايقلا شرع ىلع اروطاربما «ردنالف تنوكن يودلب « مسهئامأ دحأب اودانو
 هعاطقإ و هبالسأ عيزوتو« ديدحلاشرعلا ديطوتىلاو ؛ةمواقم لك عاضخإل اوطسنو

 ةلمح ىلا ةسّدقملا ةلملا تبنتاو ءايئاجن ةيبيلصلا ةركفلا تضاف انهو ٠ مهنيب ايف

 . اهعماظمو اهدوهمل ايفاك احرسسم ةيقرشلا ةلودلا ىف تفلأو « ةبهان ةقزترم ةيزاغ

 ةيبيلصلا ةركفلا نأ ضعبلا ىريف ؛ بالقنالا اذه ريسفت ىف لدحلاو ةياورلا فلتختو

 ضرأ اورداغ نيذلا ةداسلاو ءارهألا ةعامج هلعتن) رذعو عانق ىوس ةيادبلا ذنم نكت مل

 مهنإ لوقيف «ةقدانبلا ىلا ردغلا ضعبلا بسنيو ؟ بسكلاو ةيماغملا بلط ىف اسنرف

 هيرراع اياردو عل ءاهديعتم نم ةلمأا ليوحت لعربصم ناطلس عم هاه لع اوناك
 ةيبرهلا ةياورلا شت مف «كشلا لك هيف كشنام اذهو «ةيقدنبا عم اهب تدهعت

 نيدلا رفص نا» اهف لوقي وهو ٠ 205021 لونرإ ىعدي ينرف خرؤم ةياور لمعألا ىف هذهو )١(
 « ةقدانبلا ىلا هلسر لسرأ « ةيقدنإلا نم الوطسأ اورجأتسا نييبيلصلا نأ مع انيح « نيدلا حالص انأ ( اذك)
 ةقداتبلا لبقف « مهدصق نع ىراصنلا اولوحي نأ موحييو ةبراجت نم ادوعو و ةميظع اياده نول

 لوئرإ باكر شنب « امفرف يا ةيعمج تينع دقو «  ةياغلا هذه قيقحت ىف ,هذوهت اولمعتساو « ةوشرلا
 0طعمدتوسم ل” ةةدحتم] نأ لع اةءصمممل 1ع نعوم“ : ناونعب



 ا املا #1١ دل

 .ةيراجتلا قئالعلا نأ وه « هفرعن ىذلاو . ةيقدنبلاو رصم نيب مهافتلا اذه لثم ىلا طق
 سفرولفو «ازبيو «ةيقدنبلا ةصاخو «ةيلاطيالا تاي روهماورصم نيب ةقيثو تناك
 « قئالعلا هذه ءافص ىلع امئاد نوصرحي اوناك ةقدانبلا نأو ؛ةونجو ©« (ازنريف)

 اذه ىل تدأ ىتا لماوعلا تناك امهم هنأ ىلع . ايازمو مئاغم نم مهلا هلمت ثناك

 عماطنو فطاوع نع مهيدل م هنأ بير الف «نيييلصلا ءارسألا تاين ىف لوحتلا

 ةيبيلملا لثملا ءايرو «ةيليدلا ثعاوبلا فعض نع صخألاب من دو (ةقيمع ةيويند

 « اهتورثو « ةيطنزيب شرعب اورفظ نأ دعب « مهتعاطتسا ىف د 1 ايلعلا

 ل اهف باقتلاو (ةيويندلا مناغملا اورثك مهنكلو « ةعسو ةعنم ىف «رصم ىلأ أوريس نأ

 ةينيطنطسق ىف اوثبلف « اهفرتو اهئارثو اهئاين ضيفو «ةبقرشلا ةلودلا ثارت نم مهبلا

 ٠ ناطلسلاو دودهبا بتارم ىف نوبلقتي, « نيليج وحن

 1 « ج +

 دلو 4 ةماودراع قف غد اورقوونادل] «لوقتف هني نا وراه: لق ىلا دعت
 « لوألا هتوتفو هتثادح نع ائيش فرعن الو . «بوأ» ةعطاقم ىف م 115٠ ةنس

 ىدؤي « ةناكم اذ اديس هارتف» ١١4 4ةنسىف ةيديلصلا ةلم ىلا ةوعدلا مايأ الإ هان الو

 ةضوافمل ءارمألا مهبدتنا نيذلا ةتسلا ءارفسلا دحأ هارن مث. ةلما زيهجتت ىف اريبك ارود

 ةسينك ىف ناقيرفلا هدقع ىذلا ماعلا عاّتجالا ىف نييبيلصلا بيطخ هارنو «ةيقدنبلا

 ليق ةماك تناك ءةلما مايق لبق ءارمألا ريبكو بدن" تنوكلا فوت املو . كرام ناس

 دعب ناودراه لي ناك مث . ارفنوم ىدزيكرملا هفلخ رايتخا ىف ةبلاغلا ىه ناودراه

 ضرعي ىذلا وهف ؛ ةمساحلا فقاوملا عيمج ىف مهريفسو ءارسألا ناسل امئاد كلذ

 ىذلا وهو ءامبسولج دعب قاححسإ هيبأو سويسكلا روطاربمإلا ىلع نييديلصلا طورش

 ارفنوم ىد نيكرملا نيب فالخلا بشن املو . ريخألا نييبيلصلا راذنإ امهيلا لمي
 لوسر ناودراه ليق ناك ( ةينيطنطسقل اروطاربما جوت ىذلا ) نيودلب تنوكلاو

 «ةرطخلا وأ ةقيقدلا ماهملا ةحلباعم ىلوتي امئاد خرؤملا ىرن انأ ةصالخلاو . امهنيي حاصلا

 ناف كلذ عمو . ةقئاف ةعاجش فقاوملا جرحأ ىف ىدبب «ةينيطنطسفلا كراعمف هأرن مث
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 هسفن ركذيو «ماشتحاو عضاوتب هتياور قايس ىف هسفن نع ثذدحت ناودراه ليث
 نع هتياور وأ هترابع مت اه اريثكو « ملكتملا ةغيص ىف ال بئاغلا ةغيص ىف هريغك امئاد
 «ةيطإ ةيطر نم هب تفح امو ةلملا هيسدقب هناي دكؤ يام اريثكف «عرولاو ىوقتلا
 قرح وأ ثكتلاوأ ردغلا وأ ةنايخللا هيف ىري ام ىلع ةرس تارابعب لخت ام اريثكو

 مهداهطضاو .نييبيلصلا ةسايسن ديدنتلا نع الثم مجحي مل وهف «ةلضافلا لالحلا
 . داسفو ثيع نم ةينيطنطسق ىف اوبكترا امبو «نيينانويلل

 موي ةيسفرفلاب عرات لوأىهف «ةيمهألا نم ىرخنأ ةيحان ناودراه ليف تارك ذو
 .؟ ىمارف خرم لوأ اهبحاصو «ةيربربلا ةناطرلا رامغ نم زربت لازتال ةغللا هذه تناك

 امون هشاورا دجي نأ عاطتسا هنأ كلذ ٠ ءارطإو دمح لك قحتسس كلذ عم وهو

 ىلع جسشي ام هيدا نكي مل هنأ نيج ىف « ماظتنالا نم اعون هبولسألو « قسانتلا نم

 ثداوحلا درسي ناودراه ليق نأ برغلا نمو ٠ مييراوت وأ تانك ذم نم هلاونم

 عتمم هبولسأو ٠ نايحألا نم ريثك ىف ىونعملا اهبناج هتوفي الو « ةبقاعتم ةيلاوتم

 روطاربمالا هراتخاف «ةينيطنطسمت ىف ذوفنلاو هالبا ةورذ ناودراه ليف غلب دقو

 داقو «ىرئه روطاربمالا ةمدخ ىف كلذ دعب لخد ممم اينامورل «الاشرام» نيودلب

 سلو: لوباؤتوسم ملقا همطقي نأ ىلع روطاربمالا تلمح كراعم هل معو « هلوطسأ

 « ةيماغملاو برها ةايح فاع هنأ ىهاظلاو . ةريخألا هماوعأ نع اريثك ف رعن كاذك

 دتراف«ةورثلاو دحملا بابسأب لقث نأ دعبو «لازتلا ةحاس ىف هنالخ ملظعم كله نأ دعب

 ىتلا هتارك ذم بتك كلانهو .ةلزعلاو نوكسلا ةشيع شيعي ىلوب ونوسم ىف هرصق ىلأ
 اي درسي « اهيفو «ةقدانبلاو نييشئرفلا دي ىف ةيئيطنطسقلا طوقس خيرات» اهامسأ
 جيران امأ ءم1٠117/ ةنس ىلا ١٠١4 ةنس دن« ةعبارلا ةيببلصلا ةلمخا ثداوح ءانمّدق

 (1ده 00200846 08 فبراونع تحت ةثيدحلا ةيسنرفلا ىلا ناوداه ليق تاركاذم تمججرت )١(

 ةيزيلكلالا ىلا اضيأ تمجرتو . ىرخأ ةيسفرف مجارت كلاتهو .٠ هيشوب ويس لقب (نوردععس د هردأ ءز

 ٠ انهاملا انمججر ىلا ةحبرتلا ىهو . (81ةدماتو ه2 ]ذه (ةنانقه065) نارنمب سلاي زرامريسلا ملقب



 ل ١١ه ل

 نوكي اذبو . 191م ةنس ىلاوح هنأ نظي امئاو « طبضلاب افورعم سيلف هتافو

 ٠ خذبلاو ةعدلا ةايح نم لئالق ماوعأل فوت دق خرؤملا

 تالملا ميراث ىف ةماه ةقيثو .٠ ناودراه ليث تاركذم نأ ىرن انكمو
 اهداهم ىف دشحت تاك يأ ةيقيتحلا لماوعلاو فورظلا نم فشكت امب «ةييلصلا

 . ةيسفنلا اهتارثؤمو اهرهاظم نم روصت امو «تالجلا هذه

 ةطاطو» : باكر ؛ اهلاراثملا تاودراه ليث تاركذم « لصفلا اذه ةياك ىف انرشتسا )١(

 انوممن 136. 8 باتكر ؛ (نونسلا لصفلا) 18ةواذصع هسه هلا هذ طم ظمردمس ظسصأت

 ٠ (ثلاثلا باكلا لوألا ءزملا) 1
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 رويت خّروم هاسرع نبا

 رودقملا بئامع هباكو

 ةداع نوليع مهف  مهتيانع نم ريثكب ةصاخللا ةمجرتلا «برعلا نوخرؤملا صحي ل
 ولضييال ةيبرعلا ثارتو.ةمب ةعساش راثآو مجاعم « ةماعلا مجارتلا ىف مهطو « ممعتلا ىلا

 مجارتلاو «ةماعلا مجاعملا هذه نكلو . ةضيفتسملا ةيصخشلا مجارتلا نم كلذ عم

 «ةلمم ثداوحلا باعيتساب ىنعت امرك أو ٍهدقنلاو ليلحتلا ىلا ضرعت املق ةصاخلا
 انيتثتسا اذإ اعيمج ةيبرعلا ةياورلا ةرهاظ هذهو . ةيصخشلا راثآلاو بقانملا رك ذو

 ةياورلا ىف ةريبك ةناكم لغشا ل ىخيراتلا هقفلاف . لئالقلا نيركفملاو ةدقتلا ضعي راثآ

 دقنلاو ليلحتلا نم ةحنل نكلو ٠ ةمحرتلا ىف ةناكم صخألاب لغشن ملو «ةيبرعلا

 تيوقو ثمن مث«ىرجحلا نماثلا نرقلا لالخ ةيبرعلا ةياورلا ف ةحضاو رهظن تذخأ
 ىنعو « ةمجرثلا ىف تقولا سفن ىف ديدملا جبنملا اذهرثأ رهظو . عساتلا نرقلا ىف
 ةداقلاو ءارعألاو كولملا ره مهيرصاعم ريس امس الو «ةصاخللا ريسلاب نوخرؤملا

 ٠ لبق نم ةلمهم تناك ليلحتلاو ريوصنلا نم حاونب صخألاب اونعو ني ركفملاو
 نورصاعملا نوخرؤملا ىفلأف «ةميظع انحمو رياصم نماثلا نرفلا ىف مالسإلا زاج دقو

 ٍةرب نغ ةداه «(اهتدجو اهتعور ىف اهنم ابيرق اوشاع نيذلا كئلوأو «ثداوحلا هذمل

 «ىرتنلا مئافلا روم“ روهظ بير الب ثداوحلا هذه مظعأ ناكو ٠ ةياككلاو لمأل

 لالحنالا نم هيدي ىلع مالسالا يلو «ةلئاه ةفصاع مالسالا ىلع هروهظب تبه دفف

 نم ةيمالسإلا مثألا تئبلو ؛ نا زيكنحيو وك الوه هيفلس ىدي ىلع ل ام «رامدلاو

 حافلا تاوزغ تناكو . نرق فصن ءاهز هتابرض تحن رتبت ماشلا ىلإ دنقرعم
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 . «رفظلاو راخفلا تايآنم هدهاش امو« عورلاو بارطضالا لماوع نم هئب امو< ىرتنلا

 بلقتو «هخويش رصاعو ءرصعلا اذه نم ابيرق شاع ىلع خرؤم تالمأتل ةدام

 ةروعت ملط تم سلوي بارع وعلو ( رومي دب ىلع تبك ىتلا مألا ىف

 . همن قلأتو

 فرع ىذلا «قشمذلا هللادبع نب دمم نب دمحا نيذلا ٌباَمش وه خرؤملا اذه
 . ىرتتلا حئافلا مجرتم نوكيل قحب رادقألا هتّدعأ ىذلاو هاش ع نباوه ربشأ مسا

 تقولا سفن ىف وه عتمم سيفت رثأ ىف هتاحوتفو رومي ةريس هاشل رع نبا نود دقو
 ةقيشو مهأ وه لب ؛ةماه هيحيرات ةقيثو و «قئاشلا لايخلاو مئارلا بدألا نم ةعطق

 ضيرقب هلايخو هبولسأ انركذي. «روثملا ضيرقلا نم عون وهو . روميت ٌيرات ىف
 بدألا نمعونلا اذه ىهزأ دقو ٠ ىطسولا روصعلا ىف «ىبرغلا ةلوطبلاو ةسورفلا

 «نينملا مهرثن زربي ءايوقأ ءارعشو ءابدأ حيراتلا بتكف ؛ةيبرعلا ةياورلا ىف ىخيراتلا

 هاشن رع نبا ناكدقو .اهتاذ ةيخيراتلا ةداملا ىلع« ىوقلا مهريوصتو « عتملا مهعجتو

 رودقملا بئاجع م : هامسأ ىذلا هخيرات بتكف «نيتملا رثنلا ىف زربي «ارعاشو ابتاك

 خرؤملا ناك هنأ ىلع ٠ ةقسانتم ةيوق نكلو «ةقفم ةعجسم ةرابعب «روميت رابخأ ىف

 .. «ةياورلا ىلع هصرح نكلو ٠ انايحأ هنايب ةناتم ىلع هبولسأ ىئج امبرو ٠ ءىثث لك لبق
 هتك اكر نأ ىلع . فعضلا اذه لثم ىلع هلي ىذلا وه «ةعجسمملا ةرابعلا لعو

 ٠ ةهكف ةيرطم بلاغلا فودبت نطاوملا هذه ىف

 اهاّذأ نم ريخ ناكو ٍ؛هسفن ىلع اهذخأ ىتلا ةمهملا لجر هاشن ىع نبا ناك دقو

 نبا ىفلأو . ريبكلا حتافلا اذه ةريس قيقحت ىف عجارملا هأ روميتل هتمجرت ثلاز الف

 اببف بلقت ىتلا تاعمتجملا فو ؛ ابسفن هتايح ثداوح ىف ةقيثولا هرداصم هاش رع

 قشمد ىف دلو دفو ٠ اهب لصتا ىتلا ةيمسلا تاهملا ىفو ؛ اهلغش ىلا بصانملاو

 را ةرهاقلا سفانن لازت ام قشمد د تناك موب, (م184) ها/ 1 ةنس

 ةرشع ةعبارلا غلبب خير ملا داك امو . هرفظ ةورذ ىلا لصو دف ذئموي ىرتتلا حئافلا ناكو

 3 ترفف «توملا بارخلا مالعأ اهب عفرو مأشلا دالب ىلع ليسلاكر ومب ضقنأ ىتح
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 « مورا كلم وأ لوضأنألا ىلا يح تاجنلو «بزطحلا مقافت لبيق قشمد نم خرؤملا ش

 لب ىلع كلملا ذه ةبكن «رهظي ام ىلع تدهشو «ىنادعلا لوألا ديزنأب اهكلم دهعوف

 «ةيمالسالا مألا ىف اهراثأ ىنلا ةفصاعلا تأدهو «روميت يفوت (لو . روت

 تبنمو «رومي' ثعبم دنقرع ىف ترقئساو ناتسكرتلا دالب ىلا خرؤملا ةرسأ تحزن

 نقتأو ؛ همالعأو رصعلا اذه خويش ىلع خرؤملا سرد كلانهو . هتلوطب داهمو « هدجم

 ليلخ وه روميتل ديفح ناطلس تحت لازت ام ناتسكرتلا تناكو . ةيسرافلاو ةيكرتل
 حافلاريس ضيفت تلاؤ ام «ةيرتنلا ةيروطاربمالا ةمحاع «دنقرمس» تناكو ؛ناطلس

 هعبط ىذلا عمتجنا اذه ىفف . هدجمو هرفظ ثيداحأو « هتاوزغ تايرك ذو « ميظعلا

 .نرسو ٠ ارهد هاشن رع نيا شاع « هتايرك ذو هريس ىعو ىذلاو « هعباطب .رومبت
 كلذ دعب الإ اهذفني مل نأو « ذئموي هل ترطخ دفق روميتل هتمحرت ةركف نأ جبرملا

 «ىرتنلا حئافلا تايرك ذب لفاحلا عمتجنا اذه خرؤملا ردافي ملو . ةليوط ماوعأب
 ةكلمم ىلا داع دقف . ىحمن ال تايركذ هريس نم حتافلا هيف كرت طالب ف رقتسيل الإ

 روميت ريسأ « لوالا ديزيآب ناطلسلا نب لوألا دسمم ناطلسلا اهكلمب لصتاو ؛مورلا

 رومي" اهب ماق ىتلا تاوزغلا ريس نم ةميصخللا ةيحانلا ىعو كلانهو ؛هفسع ديهشو
 ديجي انمّدق اي ناك هنأل «ىناثعلا طالبلا ىف ءامشنإلا ناويد دلقتو «ءاحنألا كلت ىف

 نم هناريج عم ىناثعلا ناطلسلا ةبتاكم ىلوتو « ةيب رعلا نع الضف ةيكرتلاو ةيسرافلا

 . انيح ءارمألاو كولملا

 «هعلاوطو رومي دودج تدهش تاعمتممف بلقتب نأ هاش رع نبالردق اذكهو

 مثألا داوس زوجي نأو ؛ هلامعأو هريس تايرك ذب تضافو «هتاحوتفو هتاوزغ تصحأو
 قثوأب لمت نأو ؛ هتالوجو ىرتنلا حتافلا تابثول احرسم تاك ىتلا طئاسبلاو
 ليلا نمو « هير صاعم خويش نم هنع ةياورلأ عمسإ نأو ؛هرابخأ تعو ىلا رداصملا

 « رومي رابخأ ىف رودقملا بئاجع » باك ناك مث نمو . هليجي ةرشابم لصتا ىذلا

 خرؤملا نأل «ىلوألا ةميسنلا حرن انكلو «(روهت بئاون فرودقلا بئامي) نايحأ ىسو )١(
 ٠ راخفلاو رفظلا ىوس روهت ةريسف ىصحي نأ عيطتس ال
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 ىنع دقو . اعيمج اهسفنأ نكت مل نإ روهت ةريس نع تنود ىنلا قئاثولا سفنأ نم
 لزتعا دف ناكو ٠ ه 44. ةنس ىف «هتباور قيس نم ودبي اي ءاهنيودتب خرؤملا
 كلذ مالعأ نيب هتناكم اوبتو «هنطو ىلا ديعب ذنم داعو «يناءِعلا طالبلا ةمدخ

 بادآلا نمذخأي هرمع نم نيسمللا ىف ذئدنع ناكو . ثحبلاو"سردلل عطقناو ءرصعلا

 حافلا تاوزغ نودف .٠ هرصع ىف ةسايسلا قئاقد ىلع فقيو « طسقرفوأب مولعلاو

 ةسامح هيف ىلوت' بولسأب نكلو «ءىدالا خروملا صيحمتو خويشلا ةيورب ريبكلا
 ناكو» : هتجابيد ىف لوقيف روميتل هضغب قيم نع مي اب هبا حتتفي وهو .٠ ةوتفلا

 جرعألا «قاسفلا سأر ؛رومت ةصق ... ايالبلا مظعأ نم لب ءاياضقلا بجعأ نم
 ىعسو «ىلوتف هيلع ايندلا تلبقأ « قاس ىلع ابرمغو اقرش ةنتفلا ماقأ ىذلا «لاجدلا

 «ضرألا ديعص ةيكحلا ةساجنلا هتمع نيح منو «لسنلاو ثرحلا كلهأف ضرألاف

 تدرأ . لسغلا اذهب هتساجن تققحتف ©« لجحم رغث لك نايغطلا فيس لسفف

 مأو ربكلا ىدحإ تناك ذإ «هتيور اه كلذ ىف صقأو «هتيأر ام اهنمركذأ نأ

 دقف ءوحتلا اذه ىلع ئراقلا ىلا هتمجرت لطب خرؤملا يدقتل شهدت انسلو . بعل
 ىفنملا ىف هتثادح ىذقو؛ هنطوب رومي افيزتأ ىلا نحن رامغ ىف هاشنرع نبا أشن

 ؛ تايركذلا عنشأب متافلل ظفتحي طالب ىف هتوتف قفنأ مث ؛ هنايغفطو هفسع نم ارارف
 ٠ نتفلاو رامدلا فونص نم ةيمالسالا مثألاب متافلا تاوزرغ هتلزنأ ام هسفنب دهشو

 حافلا وحن اهب شيجي نأ نم هسفن خرؤملا كلمي مل ىلا ةقيمعلا ءاضغبلا هذه نأ ىلع

 قايس ىف اهب شيمي دق وهو . ققحلا خرؤملا نوكي نأ نم هعنمت مل « هبا لهتسم ىف

 الو «عجسلاو ناسيبلا تايضتق» ىبّتعتي ال كلذ نكلو ٠ ةريثك نطاوم ىف هتياور

 هتعاربو هتعاهشو حتافلا مزعب هباعإ ىدبي نأ هعنمت مل لب ٠ ابتاذ عئاقولا درس بوشي

 . ةعبدبلا هتافصو هبهاوم ليلحتل اصاخ الصف دقعي نأو «ةي كسعلا

 .17؟ضا/م ١١ه ةنس صم عبط ) « رردقملا بتاج » محار )0(
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 « لؤألا هروهظو هئشنم ىف لبق ام ةياورب روميتل هتححرت هاشبرع نبا حتتفي
 ببس حاضيإب ىنعيو ؛ ىرعشلا صصقلا بلاق ىف هغفوصيو «طقف ريطاسأكه درسيف
 طئاوح نم اطئاح ( روت ىأ ) لخدف» : اهبف لوقي ةذيذل ةصق ىف حنئأفلا جرمع

 ىعارلا هيرعشف «ربدأو اسأر اهنم لمتحاف «نأضلا ةاءر ضعب هيلا ىوأ دق ناتسج

 هللف ,هفتكرخآلابو «هذفنامهدحأب باصأ «نيمهسل هبرضو ( نيم هعبتأل «رصبأو

 علاوط كلذ دعب عبتتي مث ؛ «هفصن نوزوملا برضلا اذهب لطبأ ذا ءاّدعاس هرد ٠
 ميلقإ ىف ثيعت «ةيهان ةباصع يعز ةماعلا هتايح أدب ذم ء ىماغملا ئرحلا ىتفلا اذه
 .ءاحنألا هذه كولم نم هرداصي نم لك لحي احتافو ءاعراب ادئاق زرب نأ ىلا ناتسكزتلا
 ماشلا ىلا دنقرمس نم ةيمالسالا مثألا جاتجا ىذلا ليسلا اذه فصو ىف خرؤملا عدببو

 نم اهيف هبكترا امو «ماشلا دالبل رومي" تاوزغب ةصاخ ةيانع ىنعيو ؛ لئالف ماوعأ ىف
 كتارومت نأ فرعنو ٠ ىهقفلا لدحلا نم ابئاماع نيبو هنيب راد امو «كفسو ثيع
 لئاوأ ىف « ةيرصملا تايالولا ىدحإ ذكموي ىهو «ماشلا لع هشوبجي ضقت

 كفسلا نم ةلئاه رظانم ف بلح ةنيدم ىلع ىلوتساو « (م 14.)» م. ةنس
 ؛ءابنألا هذهلر صم تعورف ؛قشمد ىلا ابونج ماشلا قرتخا مث «بهنلاو ثيعلاو

 قشمدب لزنو ؛ هدرو ىزتتلا متافلا ةاقالمل هشويجب جرف رصانلا رصم كلم عرهو

 تبث ةيلمم كراعم ىف حئافلا دنج عمرصم دنج كبئشاو #4١ ةنس ىلوألا ىدامج ىف
 رفن اهربد ةرماؤؤم نكلو ٠ نيقيرفلا نيب حلصلا تاضوافم تأدبو ؛نويرصملا اهبف

 اهريصمل قشمد كرتف ؛رصم ىلا اعيرس ةدوعلل هترطضا « هعاشم ناطاسلا ةناطب نم
 مهنم ناكو - قشمدب اوناكن يذلا ءاهقفلاو ءاملعلا ةعامج ىأر ذئدنعو؛ هجاردأ دتراو

  رهشألا خيرؤملاو ف وسليفلا نودلخ نبا مهني نمو « ناطلسلا عم رصف نم أودفو هلع

 كلذ نكلو ؛ءاجرلا ةباجإب روت ىهاظنف ؛ افلا نم حلصلاو نامألا اوسمنلي نأ
 ىلإ روم رطضا ىّتح نارهش ضم مل هنأ ىلع . ثيعلاو كفسلا نم ةنيدملا جني مل
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 هاشبرع نأ روصيو ٠ ةعساشلا هتكلمم ف ترحب ثداوحو بابسأل ماشلا ةرداغم
 - نودلَخ نبا ءاقل فصيو ؟ ىوق نابب ىف هنطو تحاتجا ىثلا ةفصاعلا هذه رظانم
 : .لوقيف « ءاملعلا دفو عم هئاقلل بحذ انيح قشمد راوسأ تحن ىرتنلا حتافل

 ( ءاملعلا ىأ) مهعم هجوتف ؛ربححماو ةياورلا ىعمصأ «رظنملاو بهذملا ىكلام ناكو»

 ليلا سماد نم هبشي «ةيشاحلا قيقر وهكس ربو ؛ةفيرظ ةئيهو « ةفيفخ ةماهب
 أوفقو هيلع اولخد نيحو ؛ مهيلع هلاعفأو هلاوفأب اوضرو « مهيديأ نيب هومذدقف ؛ ةيشاغلا

 نيكسنو مهسولجب (روهت ىأ) حم ىتح ؟ نيفئاخ نيجو «نيفقاو اورّمساو ؛هيدب نيب

 رومي وحن بوصي, نودلخ نبا ناكو ... مهيلع اكحاض ىمو ؛ مهيأ شه مث ؛مهسوفت
 : لاع توصب لاقو ىدان مث « قمر هنع ىلو اذاو «قرطأ هيلا رظن اذاف «قدحلا

 تيبحأو «مانألا كولم ىروضحب تفرش دقل «ريبكلا لمعلا هللدملا «ريمألا انالوماي
 تطلاخو « اهيراغمو ضرألا قراشم تدهشو ؛ مايألا نم ملل تام ام ىخيراوتب
 نأب لع هللا نمو « ىنامز ىب دتما ذأ ةننلا هلل نكلو ؛ اهمئاثو اهريمأ ةعقب لك ىف

 ؛ ةقيرطلا ىلع ةنطلسلا ةعب ءرشكلسلاو « ةقيقحلا ىلع كلا وه نمتيأر ىتح ؛ىناحأ

 ليناو كلذل لكؤي ريمألا انالوم ماعطف ؛ فلتلا عفد لكي كولملا ماعط ناك نإ

 «هيلأ باطخلاا هجوي لبقأو «ابرط صقري داكو ءابجم روبي هاف ؛فرشلاو رخفلا
 افودو اهمايأو ءاهرابخأو برعلا كولم نع هلأسو «هيلع لكلا نود كلذ ىف لوعو

 « ... اهراثآو

 هذه كلاب هلزنأ امو «لوضانألا ىف رومتت عئاقو ىف اضيأ دهرع نبا ضيفيو

 ىناهعلا ديزيإب ناطلسلاب رومي " مادطصأ ناك اذإف ٠ را بئاصم نم ءاحنألا

 ةقدو« ضرعلا ةوتقىف ةورذلا غلبب خروملاتيفلأ (م)100-هم4٠) ةرقثأ باضهىف ٠

 ارطش هنبا خرؤملا مدخ ىذلا تاطلسلا دجن أربق ة رق أ تناك دقف ورغالو ؟فصولا

 ٠ اهدعب امو 88 ص ١ جر صم مير ات - سايإ نيا ()

 1١8٠. ص سرودقملا باع (؟)

 . اهدعب امو ١١م صرودقملا بئاع (م)
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 زوق تنيش ىلا + تالا كنه ةنام:ىم نيب عدم غراما اكو + فاح نم
 تاللسارملازككذب ةصاخ ةيانع خيرؤملا ىنعيو . ىنائعلا ناطلسلا عرصمو ىرتنلا متافلا

 فحز نيح همصخ ديزياب هب ىدحت ىذلا ريبشلا مسقلاو ؛ديزيابو رومي اهلدابت ىنلا
 :هيلا هتلاسر ىف هلوق وهو 4 هتعاطىف لوخدلاب هرهأبو هدعوتي هيلا ثعبو «هدالب لع

 كنع تررفو « ىدالب تدق نإو ءانالث قلاوط كتاجوز نكت تأت مل نإف »

 هذهلروهت طغس نه ناك امو « «ةتب اثالث قلاوط كاذ ذإ ىناجوزف «ةتبلا كلئافأ ملو
 رومت هعقوأامو ؟ «بونذلا ربك أو بويعلا نم» راتنلا دنع ءاسنلا كلذ نأل «ةناهإلا

 صفق ىف هنجو هرسأ دقق ؛ ميألا ماقتنالا نم ديزياي همصخب هراصتنا بقع

 «هي راوجو ديزيإب ءاسنب اذاف «هدقع سنأ سلجم ىلا موي تاذ هاعد مث «ديدحلا نم

 اذه خرؤملا فصيو . نهكيلم مامأ هبعصو حئافلا ةياقس نيوتي  هلثم تاريسأ نكو
 « ترادفرورسلا كالفأب ( رومي" ىأ ) سمأ مث » لوقيف ةيرعش ةرابع ىف رظنملا

 ؛تراسف ةافشلا برغم ىلإ ةاقسلا باوكأ قرشم نم ريس نأ حارلا :سومشبو

 اهنحم موج ةرشعلا ءامم ىف رادو « رودحلا باح ةاقسلا سوش نع تعشقت نيحو

 مهتماعو © هيراوج ةاقسلا اذاف ( ديزياب ) ناّمع نيارظن رود و زورب هييسأ م نم

 «هبلق عدصتو « هنيح تاركس لحتساو «هنيع ىف ايندلا تدوساف « هيرارسو همرح

 ( هثارسح تفعاضتو « هتارفز تدعارصتو «هدبكت تفتو «هدك ديازتو « هبل مرضتو

 تناكو («ةحلم ىسألا تابصق نم هباصم حرج ىلع رثثو « هحرق دعأو « هحرح ىنو

 ركذي مث . «هفلحبو ءاسنلا هرك ذ نم «هتابتاكم ىف «هفلسأ امب ناثع نبال ةياكت هذه

 نوكلاىضقو ءردكلا نم مورلا كلامه برش روميتل افص املو» : هلوق ىف ديزياب ةافو
 مئاغملا نم ًالئماو ءرطولا ةراغلا نم هشيجو «بحنلا مورا لهأو «بجعلا هلاعفأ نم
 . جردناو «مره دق ءاتشلا خبشو «كردأ دق عيبرلا ىف ناكو « مرعلا هليس ىداو

 هعم ناكو « ديزياب مردليإ ءديهشلا ىزاغلا «ديعسلا ناطلسلا ءديحلا هللا ةمحر ىلإ

 عمر صيق هلعف اك ءاصاصق « رومي كلذ لعف امنإو . ديدملا نم صفق ىف كم
 . © ... رويأس
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 اذه ىف «ىنمملاوأ صئلاب ءاوم اهتائإب هاني ع نبآ ىنعي ىتا تالسارملا هذهو .
 « ىرتنلا حتافلا لالخ نم ريثك نع فش ىهف  هتم:رت رصانع مهأ نم « هريغو نطوملا

 ةيكرلا اهلوصأ نع القن هاش سع نبآ اهنتد دقو ٠ ةسايسلاو برحلا ىف هجمانمو

 « ةيسرافلاو ةيكرتلا ديجي ناكهنأ تيأر دقف؛ةقيثولا ةيمسرلا اهرداصم نم «ةيسرافلاو

 . قئاثولا هذه ةيمهأب هون دقو . روم اهخود ىتلا ةيمالسإلا ممألا روصقب لصتا هنأو
 باكل ةيني”اللا ةمحرتلا تناكو « 61ططهد نوبيج للثم برغلا ىخرؤم نم مالعأ

 . هتافصو هتيصخش ليلحتو روهت ةريس قيقحت ىف مهتدمع ءملسملا خرؤملا

 « هبات هب مثامع صان لصف ىف هلالخو رومي ةيصفشث ىلا هاشبرع نبآ ضرعي و
 دقو ٠ «ةعيبطو ةيح نم هيلع لبج امو «ةعيدبلا روم" تافص ىف لصف» : هناونع

 فيكو « حتافلل هضغب قيسمع نع فش اهب هبا لبتسي فلؤملا نأ فيك تيأر
 ةقطاعلا هذمل كلذ دعب نانعلا قلطي وهو ؟ نطاوملا نم ريثك ىف هيلع هطخسىف لسرتسا
 ليولا عئار نم ءمثألاو بوعشلا فلتختب مئافلا هلزنأام اهيف في ةليوط ةديصق
 : لوقي ابفو «كفسلاو

 رومت ابلظلا رحألك 2ةنق مهم كيهان

 روهظلاو مجاملا معق «ىر لاجدلا جرمعألا

 رود“ ايندلا بئاون اهرادو دالبلا خاد
 روهفب ىف اودع دازف ملا هللا هل ىلمأ

 روطقلا مح نمو برع نم قلحلا لك حاتجاف

 رومي ىنابلا هماسحب «ىدلا اعدو ىدصلا احمو

 تروفكمارف عبط مث ١1 ٠ ةنس نديل ف ةرم لوأل ىبرعلا هصنب «رودقملا بئاعد باكمبط (1)

 ٠ رجنام صوكيرنه ليوم“ قرشتسلل تاقيلعتو ةينينال ةمب رتب انورقم نيدلجم ىف 1171717 17117 ىتتس نيب
 106هءاذصو همم 111 : نوبيج عجبار) ٠ اريبك امافتنا رصعلا كلذ نم ثيدحلاىبرغلا ثحبلا هب عفتناو

 نع هقئاثوو هاشبرع نبأ نم سبنقي ثيح (نوئسلاو سمامللا لصفلا) 02 لبق طمس 1صطأم

 نم رثك أ هنم ةيرصملا بتكلارادبو ٠ ةرم نم رثك أرصم ىف «رودقملا بئاحي » عبط كلذك ٠ (رومت

 ٠ فلؤملا رصع ىف تبتك اهادحإ ةطوطخم ةخسن
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 ٠ روقو ملع ىذو فرش ١ ىذ لكو كولملا نفأ

 زوهطلا نيدلاو هللارر ون ءافطإ ىلا ىسو

 روكش رابص لك نم اندلا قارهإ حابات
 رودحللا نم تانمؤملات ان .صحملا ىس لحأو

 روذنلا ضقن ةراتو د ينهنلا نكت قر انو

 روصعلا نم لع انعل  هلاعف هيط تقأ

 روعدلا رك ىلع ىذآ ام راثآ تدلحتنو

 « هيلا 3 ىذلا لصفلا ىف ءهسفن كلمي ال هاشن ع نا ناف كلذ عمو

 أدبيف ٠ ةمماشلا ةلوطبلا هذهل الالجإ دجس نأو «ةقراخلا روم بهاومب ديشن نأ نم

 عيفر «داجنلا ليوط رو« ناكو » : ةيرعشلا ةرابعلا هذه ىف حافلا صخش فصوب
 ةؤقلا ديدش «سأرلاو ةببلبا مظع «ةقلاملا اياقب نم هنأك«ةقهاش ةماق اذ « داهلا

 لججتسم «ةرمسب بوشم ريغ «ةرمج ايرشم «نوللا ضيبأ «نوكلا برجع «سأبلاو
 ريهج« نيواس هز ريغ نيتعمشك هانيع « نيو انما جرعأ لشأ «ةيهلا لسرتسم «ةيئبلا
 هنأك» : ىنأي ايف هلالخ لم مث . «نيناثلا نهان دق «توملا بابي ال ءتوصلا

 قدصلا هبجعي ؛بعللاو وهللا هليمتسا الو ؛ بذكلاو حازملا بحي ال ءءامص ةرفض
 « مد كفس الو شحافلا مالكلا نم ءىش هسلجم ىف ىرجي ال ؛هؤوسي اه هيف ناكولو

 ناعجشلا بحي ؛ اعاطم ؛ اعاهش ؛ امادقم مرح كستهو ةرافو ببنو ىبس نم الو

 معو ؛ قفاوم ّدِجو « قئاف دعسو ؛ةبيجع تاسارفو «ةبيصم راكفأ اذ ؛لاطبألاو

 « اضاترم ؛ ةزللاو ةحلل اك ارد اجاجحم ؛ قداص بوطخلاا ىدلو « قطان تابثلاب

 قرفي ؛سأدم سيلدت هيلع ثقي الو «سبلم سبيلت هيلع ىفخيي ال ؛هزسر اظقيتسم
 ىدهي داكيو ؛ هتيارد ةبردي شاغلاو مصانلا كرديو «هتسارفب لطبملاو قحنا نيب

 ابحم ناكو ... بئاص بكوك لك مهس هتسارف ءارآب عيتتسيو « بقاثلا مجنلا هراكفأب

 هريكفت رحبل كردي ال ؛روغلا ديعب ءروطلا ديرف ... ءافرشلاو تاداسلل ابرقم ؛ ءاملعلل

 ٠ اهدعب امو ؟.١ ه4 ص  رردقملا بتاع (1)
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 لبلحت ىلإ كلذ دعب دمعي مث ٠ « ىعو الو لبس هريدت روط ىف كلسا الو «رعف

 ةقداصلا خيرؤملا ةجحل ىف ؛هرثآم ءاصحأ ىلاو ؛هرافنو هتمظع رداوبو متافلا ةبسف
 ةيصخت مذقيو « حئافلا مذ ىف ةرئاطلا هتاراضرثأ ةمثملا هذييوحميف ؛ ىلا دقن
 ٠ باجتإلا ريثت «ةيوق روص ىف ئراقلا ىلا روم

 ( خي راتلا ضرعلا ةؤق نم انابحأ قمنملا نأيبلاو ىرعشلا بولسألا صقشنب دقو

 ىريال لب ٠ ءاهيو اقتورو ةوالط بلاغلا ىف هامشل ع نبا ةياور ىلع ناغبسي امهنكلو
 (هنايبو هرثث قئار نه هايإ هعدوأ امب :هفلؤم ةمئاخ ىف هوني ىأ نم اسأب هسفن فلؤملا

 ؛(رومبتل هتمجرت ىأ) اهراركت ةموادمب هيلعف ميراوتلا ىف هزثنا دارأ نف» : انل لوقف

 قئارط كلس نمو؛ اهراهزأ "ىبم نم فطتقيلف ءاشنإلا ضاير ىف هكفتلا دصق نمو

 نابزلا تابلقتب راثعالا بلط ندو ... ؛اهرامث انج اهقثادح رم نجبلف بدألا
 . عاهرارسأ قئافد ربدتيلف كمملا ةساسل ىتعا نمو ؟اهرابخأ قئاقحح لمأتيلف
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 ؛قمقج ىهاظلا كلما مابأ «رصم ىلع هتايحرعناوأ ىف هاشلرع نإ دفوو

 اهب وتو «نيماع وحن اب ماقأو ءابئاملعو اهطالبب لصناف «ه مو» ةنسم ىلاوح

 000 6٠م 16ه.)هرووةس

 بلقت دسقت «نودلخ نبا رمشألا هفاس ةايحب «روهت مجرم ةاجح انك لي دقو

 ٠ ةليحلا امئاربخ ىلا ىوث ىتح «رصم ىف اريخأ رفتساو «ةّدع روصقو مثأ ىف امهالك



 ةماعلا ةايحلا ملفن هزوجت امب طابترالا ٌدشأ «مثألا ةايح ىف ىعامجإلا رؤطنلا طبر

 ةايحلا متن ىف بالقتإلا لحام نم ةلحرمع تلصو املكف ٠ بالقتنأو رؤطت نم

 نم ةديدحلا مفنلا هلمت (#ب اهديلاقتو !هتيلقعو تاقبطلا ةايح ترثأت ء هتاف ةماعلا

 «ةرهاظلا هذهنع اريثك ىرصملا عمتجما خيرات ذشنالو . روطنلاو لحتلا لماوع

 اشتم امئاد نكي مل عرمعم ىف تاقبطلا ةيلفع قر ؤطتلا نأ ظحالل نأ عيطتسن انكلو

 نيابتلا نم ضرعب هنأو « ةيعيرشتو ةيداصتقأو ةيسمايس نم ةماعلا فنلا رؤطت عم

 ةيعامجإلا تاقبطلا ضعب رؤطنن انيبف ؛ ةببرغ اروص تاقبطلا لاوحأ ىف قيمعلا

 .ضعب قبطملا دوملا دوسي ذإ «ةشهدم ةعرسب اهتالقعو اهدبلاقتو امماوثأ لدبتسنو

 اهديلاقت ىلع ظفاحت ىهو «ةماعلا تابالقنالاو روصملا بقاعتسن ؛ ىرحتألا تاقبطلا

 - تافصلاو زئارغلا بوث تايقملاو ديلاقتلا هذه ىلع غبست دق «ةشهدم ةظفاع اهئالفمو

 نم نوزرحي نيذلا ,ه «عمتجم لك ىف نيرؤنتملاو ةصاخلا نأ ققحلا نمو ٠ ةيعيبطا
 نمر ره ةماعلاوأ ةفاكلا نأو ؛«طسق ظعأ ىعاتجإلاو ىوفلا رؤطتلا صاظم

 تذفتو « بالقنإلا لمتكا ىتم الإ راثآلا هذه دبشت الف « رؤطتلا اذ هم رئأت

 ٠ تاقبطلاو تائيبلا قمعأ ىلا هضارعأ

 . ةعائجإلا تابالقنإلاب اضيأ لفاحو ؛ةيسايسلا تايالقنإلاب لفاحر صم حيرانو

 اهروطت نم انيابت دشأو عرسأ بلاغلا ىف ناك ءرصم ىف ىسايسلا روطنلا نكلو
 ديعب دانم لات «داصتقالاو عيرشنلاو محلا من ثدحأ ىرن اهيب و ٠ ىعاتجإلا

 ىركفلاو ىعاتجالا رؤطتلاب اذإ « ةبالسإلا لودلا مايأ هماعلا ةيرصملا ةايحلا ىف
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 اكلو .راثآلا هذه نم طسف رفوأب امئاد زوفت ىتلا ىه «ةدودحم ةيلقأ ىف هراثآر صحت

 ىذلا «رّوطلا اذهل ةسوسحم اراثآ مهيف سملت املق هرصم ىف ةفاكلا نإ لوقث نأ عيطتسن

 نورف ىض دقو ءادج ةدعابتم تارتف ىف الإ مهللا « ةماعلا ةايحلا ىهأظم لك لمشي

 نأ ىلا كلذ عجري دقو .٠ مهتيقعو مهديلاقتب نوظفتحي ةفاكلا كيلوأو ءاهرسأب

 حلصتام لك «ةلمهم ةيكةصاخلاو كولملا رظن ىفائاد تناك ءرصم ىف ةفاكلا تاقبط

 ةيرظن ىهو . اهدكو اهلمعب ةلودلا نئازحتو «اهحاورأب ةازغلا شويج ىذفت نأ وه هل

 ءرصمف ةأطو دشأ ناك امئاد اهقيبطت نكل . مألاو روصعلا لك ىف ةميدقلا ةيكولملا
 نيطالسلا ناكف ؛امئاد بناجألا ماكحلاو ةازغلا رين تحن اهبعش حزري نأ ردق ىتلا

 ةفاكلا ناكو . ةماعلا ةايحلا ىف ءىش لك «ةصاخلاو ماكحلاو ءارمألا نم مهتناطبو

 فسللا ىف ةريثك نايحأ ىف قوفت « ةيعاّتجاو ةيسايس مظنل نوعضخي دالبلا ءانبأ وأ

 . روصعلا هذه حور هب ىلمت تناك ام «قاهرإلاو

 ىتلا روصعلا هذه لالخ ىف «ىرصملا بعشلا نأ اضيأ مضاولا نم هنأ ىلع

 « صاف هعياطب امد ظفتحي ناك «ةملسم ةيبتجأ رسأو لود هتدايقو هكح اههف تلوت

 قارغتساب ىهتليو « هتداقو هماكح ىلع نايحألا مظعم ىف عباطلا اذه ضرفغي ل

 هيف لمعت ىذلا تقولا سفن ى تناكف ؛ اهريصمتو ةبلغتملا تاقبطلاو رسألا هذه

 هتعفرل لمعتو «ناطاسلا اذه هنم دمتس ىذلا بعشلا دحل لمعت «اهناطلس ديطوتل

 ةريذو ةوق , .رم تيتوأ ام لكب « هتدايسو هلالقتسا نع دوذتو «هدجمو هتزعو

 ش ٠ صالخإو

 (رشع سماحلاا نرقلا ) ىرجملا عساتلا نرفلا ىف ةيمالسإلا رصم تبتنا دسقو

 تابالقناو تاروطت ةمئا> ةلحرملا هذه تناكو . ةعدلاو روتفلاو فعضلا نم روطمىلا

 تخاش دق ءرصم ىف ةلقتسملا ةيمالسالا لودلا تناكو .٠ ةيعاّتجاو ةيسايس «ةديدع

 ىماتجاو ىسايس دوكر ذئموي رصم دوس ناكو ؛ نهولاو لالحنالا اهكردأو ذكموي
 لزن بطخ حدفأل ةمدقم ناك دقفو غ الو . ةفصاعلا قبسي ىذلا دوكر لاك ؛ قيمع
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 . «ىلاهعلاحتفلا ىنعنو ؛ةصاخلا اهتايحو « ةماعلا اهمظنو «اهتراضحو ءاهلالقتساب : رصنب

 'كفغسلاو رامدلا نم ةلئاه ةغفصاع كاذ لبق اهلك اهتحاتجا دق ةيمالسالا ممألا تناكو

 جئت مل اهنكلو .٠ ةفصاعلا هذه نم ير رصم ىلع تبهو ؛كنلروهت تاوزغ اهتراثأ

 ىرصملا عمتجلا انيلأ مدقي رصعلا اذه ىقف . كرتلا ةازغلل ةسارف ردقلا اهدعبل الا ابنم

 تاءاملا ظن ىفوأ ةماعلا ةايحاو ةلودلا ملظن ىف ءاوس «روصلا برأ نم ةروص

 نكت مل امنأكو ؛ ابعلو اوه ذثموي تناك امنأك اهلك ةايلا نأ كلذ . ةصاختا ةايحلاو
 نم رثك أ بوعشلا ر ياعم نكت لو ؛ ريسهأ وأ ناطلس ريبصم نم رثك أ لودلا رادقأ
 عاقر اهقازرأو اهقفا سمو ةلودلا بصانم امنأكو 5 ان اوأ ناطلسلا هب مرطضي ىوه

 امنأكو ؛ ناللناو لهألا ىلعرثنت طقف تايهوأ «بعللاو وهللا درج لقنت جيرطشلا

 ( ةفاكلا قنع ىلع الا رهشن ال فيسو «ةصاخلاو ءارمألا ءاوهأ اهفذاقتن ةب وعلأ ةلادعلا

 نرقلاىف ةماعلارصم من انل ضرعت ام ضعب اذه . ماقتالاو ىوحلا تاعزن قيقحتل

 ةبارغ ّدشأ ىهف «ةيعاّتجالاو ةيركفلا ىهاظملاو ةضاخلا ةايحلا امأ .رشع سماملا

 ةطاسل نم روصعلا رك ىلع ىرصملا عمتجلا هب فرع امم ةيوق ةروص ىهو «ةفارطو
 تابجاولا ريدفقت ىف لهاست نمو «وهللا ىلا ليم نمو ءاهماهمو ةأيحلا مهن ف

 . تايلوئسملاو

 لالحنا ىلا ةصاخب و ءاهتاذ ةماعلا ىلظنلا لالحنا ىلا عجرت ةلحنملا الحلا هذهو

 دقو .٠ ةايحلا لثُمل ةودق روصعلا هذه ءانثأ ريتعت تناك ىلا ةصاخلا تاقبطلا قالخأ

 هتمدقم ىف لمح «نوداخ نبا وه ريبك ٍلسم ىعاتجإ ركفم رظن ةرهاظلا هذه تفل

 اهناف هرصم لهأب اضيأ كلذ ربدتعاو » : هلوق ىف ىرصملا عمتجلا لالخ ىلع

 ةلفغلاو ةفحلاو « مهيلع حرفلا بلذ فيك «اهنم ابيرقوأ ةيريزما دالبلا ضرع لثمف

 نم مهلكأم ةماعو « مهربش الو مهتتس تاوقأ نورعديال مهنأ ىتح «ةياوملا نع

 قالخأ ىف ءاوملارثأ نع همالك ض رع ىف هتظحالم نودلخ نيادرويو ٠ «مهقاوسأ

 . ال” ص (قالود) نودلخ نبا ةمدقم (1)



 ل وو

 رصم نودلخ نبأ راز دقو ٠ ةزاحخا ةقطنملا فرصم عوقول ةجينن اهربتعي و ؛رشبلا

 (ةقيمع ةبسارد اهتاعمتجمو اهلاوحأ سردو «ليلقب هنع ثذدعت' ىذلا رصعلا لبق
 ٠ بارطضالا نم ذقموب ةماعلا ملنلا دوسي ناك امب ارارس ةصاخلا هتايح تيثآو
 ىذلا اف « هيف افلام ناكمأ رصم لهأ ىف ملقالا رثأ نع هلوقي ام مصأ ءاوسو
 ايلا ةبسنلاب ناك ءرصم ىلع رييكلا ركفملا هيف دفو ىذلارصعلا نأ وه هيف بيرال

 نم ريثك ىف عجري « انمدق ام« لالضنإلا اذه نأو « قالخأو ىركف لالحنا رصع

 ٠ ةصاقنا تاقبطلاو تاعمتجما داسف ىلإو «ةماعلا ملنلا لالحنا ىلا ههوجو

 مّدقف «ىزيرقملا نيدلا قن «ريبكلا رصم خرؤم رظن ةرهاظلا هذه تتفل اذك
 لئاوأ ىنعأ «هرصع ىف هظح الو هدهش امم املر صح ال اروص «ططخلا» ىف نيل

 ( ىرصملا عمتجماىلا ترس ىتلا لالحنإلا ىهاظمو داسفلا لماوع نم ( عساتلا نرقلا

 ءامهدلا تاقبط نع وأ « ءاربكو ماكحو ءارمأ ره ةصاخللا نع همالك ىف ءاوس

 ' هب سجبم ناك اه ىلا اضيأ« ططخلا» نم عضوم نم رثكأ ىف راشأ دقل لب .ةفاكلاو

 عقو ام ىلا كلذ عجري وهو ؟ىرصملا عمتجملا حرص رايها عقوت نم رصعلا اذه وركفم

 ىعادتو « ىرقلاو عايضلا بارحتو « لاملا ةلقو « ةقافلاو رقفلا » نم هرصع ىف

 « ةلودلا لهأ فالتخاو « ةرهاقلا رومعم رثك أ بارحلا لوىثو « طوقسلال رودلا

 «روجفلا هجوأ ترفسو «لدعلا لظ صلقت» دق هنأ ىلا مث ««... مهتدم ءاضقتاو
 ىّتح « سانلا نم ةيشحللاو ءابحلا بهذو «ةالابلا تلقو «هباينأ نع روملارشكو

 ةئاكامو تمم ةنس ىف تناك ىنلا نحما دهع ذنم تدّدعتو « ءاش ام ءاش نم لمف

 لع اوطلستو « ىدحلا رون هعم ىنخ كت روحلاب اوكحتو «ةمرملا اوكتهو « باجل

 ىذلا ضعب مهقيذيل « مهيدبأ تبسكامب مل ةبوقعو ءرصم لهأل هللا نم انتقم سانلا
 فق

 ٠ « لوعجرب مهلعل اولمع

 ما/# صال جس ططللا )0(

 ١١ صار حاس طامللا (0)



 0 ننك

 هتيسفنو ىرضملا عمتجلا لاوحأ نع ةماه قئاثو « ىزيرقملا دعب نم « انيدلو
 «رصعلا اذه ىف بقاعتلاب اوشاع هرصم ىثرؤم رباك ىرم ةثالثل «رصعلا اذهىف

 نساحلا وبأ نبدلا لام مم ؛ مهمقتأب هودهش وأ هوعمج* امث هروصو هثداوح اونودو

 تايلوملا ةركف باطقأ نم اضيأ مهو ٠ نإ نباو « ىواخسلاو « ىدرب .ىرغت نبا

 مويلا نودت اك" «ةيمويو ةيربشو ةيونس فحص ىف هروصع ثداوح اونود؛ ةيرصملا
 «ةدقن اوسل مهف ٠ قيلعت وأ حرش نود اهونؤدو ؟ ةيراخلا اشداوح ءةثدحلا اننح

 مهراثآ تمافب ؛ مهرصع ثداوح طبضب اونعف مهلاهذأب تلاج ةديعس ةركف نكلو

 هفورظب انمّدق اكزاتمي رسع.وهو ٠ رشع سماحلا نرقلا فرصم خيراتل قئاثو سفنأ
 «ةدع ةيمالسإ لودرصمب اهف ترهزأ ىتلا ةديحلا روصعلا كلت ةمتاخ وهف ةصاخلا

 لالحنإلا روصع ةحتاف وهو ةرهاب احورصر صم ىف هتيندمو مالسالا ةلوصل تعفرو
 كنإف مث نمو . كرتلا حلا دهع ىف ماشلاو رصم تداس ىتلا ؛رامدلاو طاطحمالاو

 هدوسن اهعمتجم ىرتو «ةضماغ ةتهاب باوثأ ىف ءرصم نيخرؤملا كئأوأ فحص ىف ىرت

 أملقو ؛نأث اذ ابالقنا وأ ةماه ةثداح دهشن (ملق «رمتسم لئامتو « بس سغ روتف

 ع ةيركفل وأ ةيونعلا ةايلا تاياق رم ةيماس ةياغ دشني وأ «ةليب ةينمأب شيمي
 ىرصملا بعشلا ىرتو ؛ ةعضو لومو ةناكتسا ف شيعي و « ىس“ اي حبصي وهف
 فنه ؛ابورط مهءاوهأ دهشي و« ادماج ةالولاو نيطالسلا فسع لبقتس ةداعلاك

 صهاظم نم «قوشسيو جمبي ام لكل سمحت.و ؟ىث لك نهرخسو «ةرداب لكل
 هتاوقأ نم فزتتست نأ دعب « هلوح رثنت ىتلا خذبلاو فرتلا فونصو « ةماعا تالفملا

 حيرات لك ىه «رئاغصلا هذهو « تالفحلا هذهو « ءاوهألا هذهو . همد نمو

 كيلاو . فسلفتملا بورطلا رصم بعش هدبشن ام لك ىهو ءرصعلا اذه ىفرصم

 رهش لكو ماع لك ثداوح ىف هنيودتبرصعلا اذه ىنرصم خرؤم ىنعي أمث الثم
 : ابيرقت

 نسايإ نياو(ه 5.5 - مالإ ) ىراهغسلاو ؛ (د مالؤ - م15 ) يدرب ىرغت نيا (1)

 .(موج١ا -م695)
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 ناطاسلا كوامم رقتس ىقنب ممر - (ه مه ةنسرخآلا عيبرزبش ) هيف »

 .٠ هيلع ناك ام ىلا ديعأو هيف عفش مث سلبارط ىلا هرادنز اخو .

 قاوسلا رظن ساحنلاريخلا وبأ ىلو - (ه موو ةنس بجر) هرشع عسات ىف

 ىناثف كلذو هتدام ىلع ري زولل هنم تعزتنا نأ ثلي لو «رزولاب ةقلعتملا ثيراوملاو

 ٠ هرشع ىداح سيجلتا موي ىف رومسب رمحأ لم ةيلماك اهل سبل مث «نابعش

 بجعت ملف كيناج ةمدقت تعلط هيف سيما هلؤأ ه خه# ةنس بجر رهش

 ةبسن ال هعفدي ىذلا نأو هلصحتم ةرثك هدنع ررق ساحنلا ركنا ىبأ نوكل ناطلسلا

 رانيد فلأ نيثالث ىلع ديزي ام لمت ميلا ىتح هيلع مسرللاب صالل ردان و «هنم هل

 . همأ دك نم الو هدذ نهال

 باهشىضاقلا نع ىهأورشع عبار ءاثالثلا موي ىف - (ه مم ةنس) ناضمر رهش
 اهجوزل اهتمصع ءاقي عم ةأرسا جوز هنأ ىراصنألا كم نب ىلع نب دمحأ نيدلا
 هنإ لاقي و «شام وهو ةعلقلا نم هيلع ىدون مث برضف هيرضب ناطلسلا سمأف « لقألا

 ر.س نوبت هرولع دلت قاديملاو لذي كك انك
 ةرهاقلا ىلاو ناطلسلا برض مرحلا سداس تبسلا موي ىف -- ه م1 ةنس»

 ةرشع لمح ىلع جيبلاب هسيحو ةرهاقلا ةيالو نع هلزعو ىورصقلا كب ديخ
 .٠ راند فالآ

 مودقل ةيسهاقلا ةنيزب ىدون (456 ةنس)رخالا عيبر رهش عبار تبسلا موي ىف»

 ةرهاقل اقشو ءرخآلا عيب ر نماث ءاثالثلا موي ىفالصوو ةحرسلا نم ناطلسلا دالوأ

 . ملانيإ فرشألاكّلملا ناطلسلا امهدلاو امهلع علخو ةعلفلا ىلا اعلطو « لئاه بكومىف

 حاولا ىضاق ليعامسا نب دمم ىف ىواكشلا ترثك  مرحملا فه موه ةنسد ش

 ىلع وهو ةرماقلا هرهشأ مث (عراقملاب هبرض رضح املف « هراضحإب ناطلسلا أف

 ٠ مايأ دعب اهب تاف ةرشقملاب هنج مث راح

 ٠ ؟؟17١ر 555 ر 5١8 ص  كولسلا ليذ ىف كوبسملا ربتلا  ىواخسلا )١(

 "” . ماهر 851 قس ثداوح ىف - ةرهازلا موجنلا - ىدرب ىرفت نبا (؟)



 ل 18 ب

 موي هرمع ناكو «دم ىرصانلا رقما ناطلسلا نبا ناتخ ناك بجر فود

 رداون نم ناكو «ةيلاوتم مايأ ةعبس ةعلقلاب مهملا ناكو «ربشأو نينس عيرأ نم اوحن
 تشرف ةرسهاقلا نيزت نأ ناطلسلا مسرو «داسبلا ىنافمرئاس هب عمتجاف «تامهملا

 ٠ دحلا نع ةجرفلاو فصقلا ىف سانلا جرحتو «ةلفاح ةئيز

 وحلا نوبرشا مهدجو ماورألا كيلاملا نم ةعامج ىلع ىلاولا ضبق ناضمر ىف »

 ٠ « مهنجو ةرهاقلاب هربشأو مهبرضف اراهن
 هنودي نأ خرؤملا عاطتسا ام لك ىه: اهلاثمأو رئاغصلا هذه لب ؛ ثداوحلا هذه

 رصعلا اذه ةريس أرقت تنأو رعُشت دقو .رشع سماحلا نرقلا ىف ةماعلا رصم ةايح نع

 لب ماوعأ ىف «هريغ ىلا فخم نمو « اهلثم ىلإ ةريغص نمريست ذإ «رود ىف كنأ

 ىلع «هاضر وأ ناطلسلا ةمدقن ىوس اهماهمو ةلودلا رابخأ ىف أرقتالو .ةبقاعتم لايجأ

 هترداصمو «هيفطصي نم ىلع هعا> وأ ؛ةمفخ ةيدبم هيلا ريبك مودقو ؛ ريبكو أ 5 اح

 جاوزب لافتحالاو «دلوم ةماقإ الإ ةيعاتجالا ثداوحا نم أرقت الو ؛هيلع ريغتب نمل

 فاتملاو «حرملاو جيجضلا ىوس بعشلا ةايح ىف دجتالو ءاملاثمأ وأ ناتخوأ

 ماقت ةنيزب الإ ماتها الف ؛ ةيرخسلاو دوملاو «ةناكتسالاو ىعذلاو « برطلاو

 ماهم نوردي سمألا ةالو ناك اذكهو .٠ عفري ريغص وأ « ناهيريبكوأ ءدمت دئاوموأ

 روصع ىهف اهتياغو هايحلا مهفي بعشلا ناكاذكهو « ةلادعلا نومهفيو « ةلودلا

 شيعلا بابسأ اهبف تابسو ءاهحرصو اهتجبم ترثكو « اهؤانعو اهمه لق ةكحاض

 لالحنإلا لماوع نم ذئموي ىرصملا عمتجلاب لح (ىل ةيعيبط ةجيتن ىهو ؛ىولسلاو
 ةعدلا ىحاون « ةيدأملا اهيحاون نم الا ذئدنع ةايلا مهفت مف « ىونعملاو ىركقلا

 . شيعلا ذئاذلو هفرلاو

 فلأ صصق انيلا اهمدقتت ىلا روصلا سفن «روصلا هذه ةءارق دنع ركذن دقو

 ةفاكلا تاقبطب قلعت امف ايس الو« ةلوهجم روصعف ةيرصملا تاعمتجلا نع ةلبلو ةليل

 . ؟#”راكا5؟5صأ؟ جا (روهزلا عئادب )رصم هي رات بس سابإ نبأ )00(



 دل م

 اهالخو تاقبطلا هذه لاوحأ نبي ايظع الئامت دجت كنأ بيرغلا نمو .'ةماعلاوأ

 «اهحرش مّدقت ىلا املاوحأ نيب امظع اهيش دج كناف ءادج ةدعابتم روسمع ىف

 اهلال> ىف مويلا دجت ال ارو ؟ 1دلورق ةثالث كلذ دعب ابنع ربما هنود ام نيبو

 روصعلا لالخ مظعم اييفزيمت نأ تعطتسا اميرو «ريسغت وأ رؤطت ريبك اهاوحأو
 ةيلقعلاو لالخلا ىف دوملاو لئاقلا نم اهتاذ ةصاخلا تاقبطلا جنت لو . ةيضاملا

 اهديلاقت رم ريثكب ظفتحت رشع نماثلا نرقلا رخاوأ ىلأ ىهف « روصع ىدم
 «ةأيحلا بيلاسأ ىف اهتفرمع ةروث لنعأ ريخألا نرقلا ف تزاج اهنكلو ؛اهلاوحأو
 . لاللناو ريكفتلا فو

 )١( ةنس ريا هلو ١154 ةنس قولو 86٠؟1اهمء



 6. -/ يىلذي

 عاب لصع
 مالسالا ىف ةيسامولبدلا

 سلدنألا ذاقنإ رصم تلواح فيك

 «ةيمالسالا ةيسامولبدلا لئاسو لثمي ام صخأ ةينارصنلاو مالسإلا قئالع تناك

 ديلاقتلا روص مئاد ذه تناك ةيمالسالا لودلا نيب ايف ةيجراحلا قئالعلا نأل

 امئاد ريتعت تناك نيدلا ةعماج نأل «ةيقيقحلا ةيلودلا حورلا اهصقنت تناكو ؛ ةميدقلا

 لودلا نكلو . ةيمالسإلا لودلا نبب نواعتلاو ةقادصلا رصاوأ دقعل ةيوق ةماعد

 كلذ ىف ةيب روألا لودلا ىهو «ةينارصنلا لودلا عم اهقئالع ىف تناك ةيمالسإلا

 . ههوسرورصعلا لوصأ لع «برحلا وأ ةسايسلا وأ ةراجتلا ىف ءاوس © ىرحجت « رصعلا

 رصم قئالعو «ةيطنزيبلاو ةيسابعلا نيتلودلا قئالع ىف دجمن اإف مث ._.رهو «ةيلودلا

 . ىوقأ «ةينارصنلا اينابساب سلدنألا قئالع مث «ةيبيلصلا برحلا مايأ ةيبروألا لودلاب
 : اهصخأو ةيمالسالا ةيساموليدلا روص

 هاجت ةيمالسالا ةيسامولبدلا تاكرح هيجوتىف ىحولل ازكسم انيحر صمتشبل دقو
 داشرإلا مم ةيبيلصلا بورحلا ذنم ناديملا اذه ىف تأوبتو.« ةينارصنلا لودلا

 ةينارصنلا راثآو سدقملا تيب ىلع اهئاليتسال ةيعيبط ةجينن كلذ ناكو ؛ ةدايقلاو
 . ةيسايسلا تاياغلا قيبقحتل ةليسو ذم ام اريثك ةينيدلا تارثؤملا تناكو . ةسدقملا
 ةينمزلا ةسايسلا تناكو ٠ ةيديلصلا بورحلا ثداوح ىف ةريثك دهاوش كلذ نم انلو

 «ةينيدلا ءاوهألاو تارثؤملا رامغ نم روصعلا هذه ىف اهصالختسا نكمي املق ةرينتسملا

 ليس تعفدو «ىطسولا روصعلا ىف ابر وأ تداس ىتلا يدلا بصعتا حير نأل

 تاراسبثعالاب رثأتلا ىلع ةيمالسالا لودلا رغرت تناك « قرشملا ىلا ةيبيلصلا شوبملا



 اد [مواس

 ةمزن نم رزحت' نأ ةريثك ف قاوم ف تعاطتسارصم نأ ريغ . ريبكدح ىلا ةينيدلا
 ةباغ وأ ةركف قيقحتل ؛ةعاربو ءاكذب ةينيدلا تارثؤملامدختست نأو« صلاخللا بصعتلا

 ه ةيسايس

 هيجوتب اهفرصم تماق ىتلا فقاوملا هذه دحأب لصفلا اذه ىف ىنعتسو
 ةيمالسالا صم فم ىف دجن املقو .ةرثؤم ةقيقد فورظ ىف ةيمالسالا ةيسامولبدللا
 ةلود ذهن كلرصم اهتلذب ىلا ةليبنلا ةلواحما هذه هريثت ام ردق « نجشلاو رثأتلا نم ريثام

 ناديم ىف ةلقتسملارصم اهتلذب ةلواحمرخآ اضيأ تناك دقلو ؛ سلدنألا ىف مالسالا

 ون ابملا ونريو «ردقلا ةفك ىزتبم ذئموي رصم ريصم ناكو ٠ ةيمالسالا ةيسامولبدلا

 ملو« مئاعدلا ةديطو ةيوقرصم ىف لازت اه تناك نيطالسلا ةلود نكلو ؛ عشجب ناّوع

 «ددؤسلاو دجنا ةايح ىف ةريخألا اهتلحرم ذئموي عطقت ةيمالسالارصم نأ ودبي نكي
 نأ تملع موي «رصم سن“ مل اذهلو . كرتلا ةازغلا ةسدرف ةريسي ةيقح دعب طقسنل

 ةييراتلا اهتمهمب موقت ثنأ « ءانفلا رطخ ىف تدف سلدنألا ىف مالسالا ةلود

 ةينارصنلا ةفيلخ ىدل «مالسالا مساب لذبت نأو «ةيمالسإلا ةيسامولبدلا .هيجوت ىف

 . سلدنألا ذاقنإل دلاخلا اهاعسم ءاهكولمو

 0 د ْ

 - نوجارأو ةلاتشق شويجوأ  ةينارصنلا اينابسأ شويج تناك ١ مو ةنس ىف

 مالسالا ةلود تناكو .٠ ةملسملا اينابسال لقعمرخخآ ةطانرغ ةكلمم بلق ىف مدقتت

 تذخأو «ءانفلاو لالحتالا ةيواه ىلا ةعرسب ردحنت نرق ذنم تذخأ دق سلدنألا ىف

 ىخاوأ ىف اهنم قبب مف 6 ةينارصنلا اينابسأ دي ىف اعابت طقس ةيقابلا اهروغثو اهدعاوق
 . لئالق روغثو ردم اهففو ةريغصلا ةطانررغ ةكلم ىوس رشع سمانا نرقلا

 « دئانيدرفو البار ىدي ىلع ناوجرأو ةلاتشق تدحتاو « ريخألا عارصلا لح مث
 تقفدتف ؛سلدنألا ىف مالسالل ةمساحلا اهتبرضب موقت نأ ةيئارصنلا اينابسأ تمزتعاو

 «ليولاب رذنت ذئموي ةطانمغ لاوحأ تناكو . ةطان مغ ةكلمم ىلع ةدحتملا شويحلا

 اهترطشو « ةيلهألا كراعملاو تاسفانملا اهتقزمو اهيلا بد دق لخادلا فالحلا ناكو



 ب ا -

 اهكحيو (ملامعأ ضعبو ةطانرغ امهدحأ ؛رخآلاب امهنم لك صبرتي نيرطش ىلا
 همع اهكحيو اهلاءعأو شآ ىداوو  ىرصنلا نسحلا ىبأ ناطلسلا نيدمح هللا دبع وبأ

 مالسالا ىلع برحلا اربش دق اليبازيإ و دنانيدرف ناكو ٠ لّغْرلاِب فورعملا هللا دبع وبأ
 ىلع اءابت اهدعب نم مث سلدنألا روغث عنمأ ةقلام ىلع ايلوتساو « ماوعأب كلذ لبق

 سماخلاا دنانيرف فرشأ م ١66 ةنس عيبر ىفو . نوصحلاو دالبلا نم ةريبك ةفئاط
 اليبازيإ ةكلملا تيقبو «لفزلا ىالوم نوصح نم ( هزابوأ ) ةطسب ىلع هشويجب
 دش عافدلل بهأت دق لفزلا تاكو . حافلا شيما نم ةيرقم ىلع نايج ىف اهتيشاحب
 ( يحي ريمألا ةدايقب ةيرملأ نم اشيج اهيلا ثعب و «نؤملاب اهنحشتو  هدنج ةوفص ةطسلل ىف
 ؛ هللا دبع وبأ هيخآ نبا هتبيغ ىف هيلع ضقتني نأ ةيشخ شآ ىداو رداغي مل هنكلو

 ٠ راضحلا ريغ ةطسل ىلع ءاليتسالل ةليسو دنانيدرف دحي ملو

 هيلع تدفو «ةطسن ةرصاحم ىف ادم ىنارصنلا كلملا ناك انبي و «نيحلا كلذ ىف

 تناكو . (ه مو ةنسرعاوأ ) ١عمو ةنسرخاوأ ىف كلذو“ « رصم كلم ةرافس

 مالسالا ءارمأ اهباصملرتداو « ىتالسالا ملاعلا ىف ذئموي تعاذ دق سلدنألا ءاينأ

 ىلإ مراصبأب ,هادلا رطحلا ءازإ نوهمتي اهؤاسعزو سلدنألا ءارمأ ناكو ؛ ةبطاق

 مهلئاسرو مهتارافس تناكو ؛ مهثوغ ىلا ىعسنل اكرتو رصمو ةيقيرفإ ىف مالسالا لود

 كلملاذئموي رصمناطلس ناكو. ةينيطنطسقو ةرهاقلاو شك | ىلع ماوعأ ذنم ىرتت

 «ذفموي ماري ام ىلع رصم لاوحأ نكت ملو . ىرهاظلا ىدومحا ىابتياق فرشألا

 ةيحان نم اهددهي رطحلاا شحم كلذ قوف تناكو « ىلخادلا لالحنإلا اهدوسي ناكدقف

 املك ة يمالسالا ةيسامولبدلا هيجوت ىف ةيخيراتلا اهتمهم سنن ملرصم نكلو . كرا

 بجاولا ةحيص ءانفلا رطحلا اهضرعتو سلدنألا ةنحم ىف تأر دقو .اهئادأ ىلإ تيعد
 عبت تناك رصم نأ ىلع لدي امرصعلا فحص ىفو . لمعلا ىلا اهوعدت ميدقلا

 هتفي ملءرصعلا كلذ فرصم خرؤم سايإ نبا ناف. عرج و ماتهاب سلدنألا ثداوح

 همم ةنس ةحلا ىذ ثداوح ىف لوقي هارتف ؛ اعابت ثداوحلا هذه هتايلوح ىف نودي نأ

 دم هللا دبع ابأ نأ برغلا دالب نم رابخألا تءاج هبفو » : ىأيام ( م !481)



 دس 977 دج

 بحاص هللاب بلاغلا هنبا ىلع راث دق «رمألا نب دعس ىبأ سرب ىلع نب نسح نبا
 كلذ دعب ىمألا لآو ءاهحررش لوطي رومأ امهنيب ترجو «هنبا نم اهكلمو ةطانررغ

 : لوقي مث , «كلذ ى هق ىمألاو «جيرفلا اهكلمو نيملسملا نع سلدنألا جورخ ىلا '
 ةافوب رابخألا تءاج بجر ىفو » : ( م 14م0 ) ه مه. ةنس بجر ثداوح ىف

 - ثداوح ىفو . « نسلاوبأ هللاب بلاغلا وهو « ةطانرغ بحاص سلدنألا كلم
 ' (هللا ديع ايأ) ةطانرغ بحاص نإ » : (م 1585) ه مو ةنسزخآلا ىدامج
 نتفلا نأو « ةلاتشق بحاص لاتق ىلع هنيعن ةدجن هل لسرب نأ هلأسن همع ىلا هجوت

 ةاصاوملا ةيوعص نر سلدنألا ثداوح تناك اذكهو ٠ « دك سمألاو ةئاق كانه
 ماّتها ريثتو ؛ ىمالسالا ملاعلا ىف اهادص ددرتي ءرصعلا كلذ ىف رابخألا باجتحاو

 ٠ هروصقو اود

 .رصم ىلا  انمدق أي سلدنألا راصبأ تهجنا ةبيصعلا ةنوآلا كلت ىف

 قئالعب «ةيرملأو ةقأ ام اهس الو «سلدنألا روغث عم ذئموي طسبترت رصم تناكو

 ؛ةيبلصلا بورحلا ذنم «ةينارصنلا لودلا نيب ةدلالا اتبيهرصمل ناكو .ةقيثو ةيراجت .
 تناكو .٠ ىراصنلا نم نيبالم اهاياعر نيبو «ةسدقملا ةينارصنلا عاقبلا حل امنألو

 ابيف نيدححوماو نيطب ارد ناك موي ةيقيرف| ىل امئاد هجتل لبق نم سلدنألا راسبأ
 سماكلا نرقلا رخاوأ ىفتناك ةيقيرفإ نكلو ٠ ةينارصنلا لود عؤرت ةعاش لود
 ناكو . اضعب اهضعب قيزمت لغشت ةدع تاليود اهجساقتث « ىضوفلل ارسم رشع
 : هلوقب ةيقيرفإ كلم «سلدنألا ىعاشرابالا نبا هيف بطاخ ىذلا رصعلا كلذ ىلو دق
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 نبا ناكو .رئازفبار سفوت كلم صفح ىبأ نب اي ركز وبأ ناطلسلاوه هيلاراشملا ةيقيرفإ كلم ()
 بتاكلاو ىعاشلا رابألا نبا هريزو هيلا دفوأف ةلاتشق كلم هيلع فحز موي هب ثاغتسا دق ةيسنلب ريمأ نايز
 دننلب اب ناي ز نبا دجنأو ةوعدلا ناطلسلا باجتساو « اهعلطم ىلع انيتأ ىلا ةدلاخلا هتديصق هدئناف « ربشألا

 ش ٠ (م ١؟؟م)» 585 ةنس ىف ىراصتلا دي ىف كلذ مفر تطقس ةيسنلب نكلو «نزملاو

 لفل



 مس رو اح

 اسرد اهتاجتم ىلا ليبسلا بنإ  .اسلدنأ هللا ليخ كي كردأ

 اسمتلم رصنلا نع كنم لزب لف تسلا امرصنلازيززعنماهبهو
 . اهثوغ ىلا ردابتو ةريزخلا ءاطد ىلا هيف بيجتست ةيقيرفإ تناك ىذلاو

 ربق ىلع ةرطيسملاو قرشملا ىف مالسالا ةميعز رصم ىلا اضيأ سلدنألا لامآ تهجتاو
 «ةينارصنلا مثأ ىلا مالسإلا ءاولب ذفنت تذخأ ىلا ناثع ىب ةلود ىلاو «حبسملا

 ذفموي تلزت ىتلا ةيسؤملا بوطحللا ىدص ناكو . ثوغلاو ةدجنلا امبيلا سمتلت

 .فطعلاو ماتهالا امهيفريثيو «ةينيطنطسق طالب و ةرهاقلا طالب "الب سادنألاب

 كرتلا نأل « ءافحلاو ةعبطقلا اهدوست ذئموي ةينيطنطسقو ةرهاقلا قئالع تناكو

 « فيسلا ةوقب ,هدرت نأ ارارصرصم ترطضاو ءرصم وزغ مهتيث نع ارا ص اوفشك

 كلم نيب نيمللا كلذ ىف برحلا تبشن لب ؛بهأتملا رذحلا فقوم مهنم فقت نأو

 عم حولي هنأ ديب .كرتلا ناطلس ىناثلا ديزياب نيبو « ىليقياق فرشآلا ناطلسلارصم

 ةدجن ىلا ىعسلا ىه «ةدحاو ةياغ وحن فرظلا كلذوف اهحت نأ اءاطتسا نيكلملا نأ كلذ

 ٠ ةدحوم ةطخ ىلع كلذ ىف امهافتوأ اضوافت امهنأ ىلع لدي, ام ةمن نكي مل ناو سلدنألا

 ٠ ( م1481/ريفون ) ه 5+ ةنس رحاوأ ىف رصم ىلا سلدنألا ةرافس تلصوو

 ءاج ( همو» ةنس ) ةدعقلا ىذ ىفو » : ىتأي ايف ةراغسلا هذه سايإ نبا فصيو

 نمضتت هلسرم نم ةبتاكم دب لعو «سلدنألا بحاص برغلا كلم دنع نم دصاق

 ةطائرغ ذخأ ىلع اوفرشأ مناف «ترفلا لاتق ىلع هنيعت ةديرجت هل لسري ناطلسلا نأ
 سوسقلا ىلا ثعبي نأ هيأر ىذتقا كاذ ناطلسلا عمس املف . مهعم ةرصاحلا ىفوهو

 جيرفلا كلم ىلا مهنايعأ نم سيسق دي ىلع ابا اولسري نأ, سدقلاب ىنلا ةماّقلاب نيذلا

 لحرب و ةطانررغ ةنيدم لهأ نع لي نأب ةيليبشإ بحاص بتاكي نأب « لبان بحاص

 .فئاوط عيم عني و« مهمابعأ لع ضبقيو ةمال لهأ ىلع ناطلسلا شوشنالإو « مهلع

 بحاص ىلا بادي لعو مهدصاق اولسرافو اهم دهيو ةماهقلا ىلا لوخدلا نم جترفلا

 7 هد اهف ةطانرمغ ةنيدم جيرفلا كلمو ءائيش كلذ دفي ملف ناطلسلا راشأ م لبان

 . 845 ص٠ ياس رصم حجرات (1)
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 هتياورىف نكلو ٠ ةرهاقلا طالب ىلا سلدنألا ةرافس سايإ نبا فصي اذكه

 ه م49 ةنس ةدعقلا ىذب سلدنألا ريفس مدقم خرؤي وهف ؛لمألا ىلا وعدب ام

 ةدجتلا بلط ىف هدفوأ سلدنألا بحاص نإ لوقيو . ( م 1681 ةنسريفون )

 ٠ مهعم ةرصاحملا ىف وهو ةطانرغ ذخأ ىلع اوفرشأ جترفلا نال ءرصم ناطلس نه

 فورعملاف ؟ سايإ نبا ةياور ضقاني نيحلا كلذ ىف سلدنألا ثداوح قايس نكلو

 قفاوملا 44 ةنس سرام ىف الإ أدبي مل ةطانرفل ريخألا ىراصنلا راصحي_بتمأ
 انمّدق دقو . ةطانرغ ذاقنإب اّذإ اقلعتم نكي مل سمألاف ءه محو-+ ةنسس ىناثلا ىدامل

 : نيرطش ىلإ ةطان مغ ةكلمم نيحلا كلذ ىف ترطش سلدنألا ىف ةيلهألا برحلا نأ

 املامعأو شآ ىداوو ءدمحع هللا ديعوبأ اهكحيو املامعأ ضعبو ةطانرغ اهدحأ

 تالمملا قيثو ذئموي دم هللا دبع وبأ ناكدقو ؛لقِزلا همع اهكحيو ةقلامو

 هللادبع وبأ ناكل ب ٠ امبنيب ادوقعم مالسلا ناكو « ىرابصنلا ىلم اليبازب إو 'دئانيدرفب

 نمألا نم عون ىف شيعت ةطانرغ تناكو . لفزلا همع لاتق ىلع ىراصنلا سهاظي دم

 قفدتن اليبازيإ و دنانيدرف شويج تناكو ٠ ةرداغلا ةفلاحلا هذه لظ ىف ةنينأمطلاو

 . ةقلاه ىلع صخألاب و ةيبونكبا روغثلا ىلع رطيسي ناك هنأل لغزلا ىضارأ لع ذئموي
 تادجنلا طبهم تناك اهنأل « نيملسملا دد ىف روغتلا هذه ءاقب نوشْحي ىراصنلا ناكو

 ىراصتلا طشن اذهل ب ىرخأو ةنوآ نبب نيملسملا ثوغل ةيقيرفإ نم درت ىتلا نؤملاو

 ىناثلا عيبر) ١41 ةنس ليربأ ىف هشويجم دنانيدرف اهقوطو «الوأ ةفلام حاتتفا ىلا

 «هيخأ نبا ردغ ىثحكي ناك هنأل «هسفنب اهداجنإ لغزلا عطتسا مو ( (ه مو5 ةنس

 دي ىف ديما اهعافد ,غر تطقس ةقلام نكلو٠ هدنج نم عاطتسا أم اهملا تعبف .

 ثداوحلا قطنف اًذاو . (ه مه» ةنس نابعش ) ١660 ةنس سطسغأ ىف ىراصنلا

 ةقلام تناك امنا رصم ىلا سلدنألا ةرافس نم داجنإلاو ذاقنإلاب دوصقملا نأب ىلدي

 ةرافس تلصوو « مل؟ ةنس ىلاثلا عيبر ىف أدب ةقلام راصح نأل ؛ ةطانرغال

 ءطب و ةفاسملا دسعب انردق اذاف ؛ ماعلا سفن نم ةدعقلا ىذ ىفرصم ىلا سادنألا

 ةينابسسالا هايملا رداغ سلدنألا ريفس نأ جتنتسن نأ انل ناك « ذفموي تالصاوملا
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 دعب 507 مهنكلي ناب عز ىةقلام طقس _ 1أ لبق

 .مفادملاو + سلدبألا لطب ؛لغزلا هلأ بزر الف ةرافسلا هذه بحاص امأ - اهطوقس

 ءةطانرغ بحاص امأو ٠ طوقسلا نم اهيف نيمامملا ةلود ىلع تفشل ء ذنوب ابنع

 ناكو «ذئموي ىراصنلا فيلح انيأو م”ناكدق «دمم هللا دبع وبأ هيخأ نبا وهو '

 ٠ هليدو هتمأ ىلع اريهظ مل

 نكلو .ةفدل ابصقنت سلدنألا ةراقس نم مقل اذه نع سايإ نيا ةياورف
 سطس قيقد سكعلاب « ابأش ف رصم ناطلس هذختا ىذلا رارقفل هسخش

 ٠ ذئموي ىىصهاقلا طاللبلا ةسابس ىرج ىلع هفوقوو ٠

 نأ لبق رصم طالب ىف اهادص تثدحأ دق تناك سلدنألا ثدأ اوح نأ يهاظلاو

 داجنإ ىلا ىعسلل ذئموي هيف دّدرتت تناك ةكف نأو ء؛ةيمسرلا ةرافسلا هذه هيلا درت

 ةنيعم ةسايس وأ ةركف ىلا ريم ال ةيمالسالا رداصملاو . ةلاعف ةسقيرطب سلدنألا
 رداصملا ضعب نكلو . برغلا ىلا امترافس دفوت نأ لبق ليبسلا اذه فرصم اهتبزتعا

 دي ىف عيرسلا اهدعاوق طوقسو سلدنالا ثداوحزتهأ هلك قرشلا نإ « لوقت ةيجنرفالا

 اثداهت ءرصم ناطلس ىابتي اق فرشألاو «كرتلا ناطلس ىتاثلا ديزيأب نإ و « ىراصنلا

 ةفلاحم ادقعو «ةيومد بورحو ةمرطضم تاموصخ نم امهنيي ناك ام مث اتنؤم

 نأ اهتصالخ ؛ ةكزتشم ةطخ كلذل اعضوو ءابيف مالسالا ةلود ذاقتإ[ و سلدنألا داجنإل

 لغشيل اينابسا كالمأ نمذئموي ثناك ىلا ةيلقص وزغل ايوق الوطسأ ىناثلا ديزي اب لسري

 «ةيقيرفإ ورصم نم دنحلا نمةريبكتاي رس تعبت نأو ءاليبازيإ و دنانيدرف ماتها كاذب
 .قئالع ماصنتا نآريخ . اهدعاوقو اهشويج دجتنل قراط قيضم نم سلدنألا ىلا زوجت
 لكو ٠ امهنيب فلاحتلا اذه لثم دقعب مسد نأ نم دمبأ ناك ذئموي اكرتو رصم

 ةرهاقلا ىطالب ىف تيقل سلدنألا داجنإ ةركف نأ وه «نأشلا اذه ىف هلوق نكمب ام

 .ةدحوم ةطخ لص كلذ امهافتب مل ءانمدقج ءاناك ن إو ءفطعلا سفن ةينيطنطسقلاو

 نع الق كلذو كيلا 0هدوتعمأ هك يدممتم (15 ةرسممست) م. 149 )١(

 ٠ ثداوحلا هذهل ةرصاحملا ةينابسالا ةياررلا
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 ربصم دف + سلدنألا ثداوخ ءازإ ذئموي اكرتو رسم فقوم نم نكي امهمو

 . رصم لاوحأ نكت ىلو . اهذاقتإ ىلإ ىعسلاو ءسلدنألا ءادن ةيبلتب تدرفتا ىلا ىه

 -  بيرعت هناديم ىلا ةيدانملا تاغماسملا نم هريخوأ ىشيج لاضرإب اهل حمسامب ذئموي

 ةيلحللاتاروثلا ضعب تناكو «كلرنلا وزرغ ىئخت ةهجن نيمتنإك دقف < لدنك هان

 تايثؤللاو ةيسامولبدلا قيرط ىلا تألب رصع نكلو:: اهطاشقو اهمانعا قرغتست
 .ةيمالسالا ةيسامولبدلا هبجوت ىف ةيخيراتل اهتمهم لمحت كلذب تداعؤمةيجرلفنا
 هفوقوب صخألاب ىلدتو ؛همزحو هئاك ذب ىلدت ةطخ كلذ ىف ةرهاقلا طالب كلسو

 ْ . .رصعلا اذه ىف ةيلودلا قئالعلا روطتو «ةيجرافلا نوؤشلا ىرجم لع

 ةراقس هبجوتب سلدنألا ةرافسلء باجأ ؛فرشألا كلملارصم ناطلس نأ كلذ

 " (منئاو نيملسم ءارقس ىلا اهب دسهمي مل هنكلو ٠ ةينارصتلا كولمو ايابلا ىلا ةيرصم
 سيذدقلا ةعامج نم نيبهار اهئادأل راتخاو « ىراصنلا هاياءر نم ءارفس ىلا اب دهع

 . سدقملا يب ىف سيسنرف سيدقلار يد سيئر ناليموينوطنأ سلا امهدحأ سيسنرف
 كئانيدرف ىلوب# كلم ىلاو « نماثلا ناصونأ ذِئموي وهو ابابلا ىلا بتكي امهلا دهعو

 بتاعي بتكلا هذه ىفو . نوجارأو ةلاتشق ىلم اليبازبإو دئانيدرف ىلإو ؛ لوألا

 ع ةطانرغ ةكتمم ىف نيماسملا هنيد ءانبأب لزتي ام ىلع «ىراصنلا كولمر صم ناطلس

 ىف ؛ مهكالمأ بهنو « مهئامد كفسو مييضارأ ورغو «مهيلع ءادتعالا ىلاوت لمو

 عيمجب نوعتمت, « نيبالم مهو «سدقملا تيب فو رصم ىف ىراصنلا هاياعر نأ نيح
 بلطي وهف اذملو ٠ مهكالمأو مهدئاقعو مهسفنأ ىلع نينمآ « تاياملاو تايرحلا

 6 نيملسملا ىضارأ نع ليحرلاو ؛ءادتعالا اذهنع فكلا « نوجارأو ةلاتشق ىكلم ىلا

 نأ ىلوبات كلمو ابابلا ىلإ بلطيو ؛مييضارأ نم ْدحُأ ام درو «مهيلا ضرعتلا مدعو
 نيماسملا ءاذيال عي راشملا نم هناربدب امع امهدرل «نوجارأو ةلاتشق ىلم ىدل الخدتب

 وحن عبتي نأ ناودعلا اذه ءازإ رطضي رصم ناطلس ناف الإو اذسه ؛ مبب شطبلاو

 «سدقملا تيب ىف رابحألا رايكي شطببو «صاصقلاو ليكدتلا ةساس ىراصنلا هايطر



 ' ب قوس

 ش ش و نيل مدهيو لب ؛هسدقملا يضارالا ىلإ  ةفاك ىراصتلا لوخد عنمو

 20. ةلدقملا ةيئارصنلا راثآلاو دباعملاو ةريدألا ٠

 | . ىلارصم ةرافس ةيدأتل ةيرصملارايدلا هليمزو تاليموينوطنأ سقلا رداغو .

 راذنإ نم تنمضت امو ةرافسلا هذه صأ ناكو .٠ ةينارصنلا ىلا مالسإلاو ( برغلا

 ”رابحألا دشتحاف « ىراصنلاو رابحألا نيب نيطسلف ىف عاذ دق «ىراصنلاب لكنت

 ٠ لبقتسملا نم امزح ضيفت مهيولقو «سدقملا تيب نم امهليحر موي نيريفسلا عادول

 ىف اينارسأ ىلا الصو نيريفسلا :نكلو « طبضلاب لسيحرلا اذه دعوم فرعن انسأو

 سادئألا ةرافس لوصو نم مان فصنو ماع وحنل ىنعأ «ما166 ةنسم فير
 ىلع اولؤتساو « نيماع ذنم ىراصنلا دب ىف تطقس دق ةقلام تناكو . ةزهاقلا ىلإ

 برضو «(هزاب) ةطسدىلا كلذ دعب اولوحت مث ءدعاوفلاو نوصحلانم ىرخأ ةفئاط
 . سقلا لصو «ةطسب راوسأ مامأ « كلاتهو ٠ عيبرلا ذنم وح راصحلا دئاتيدرف

 (ه مه44ةنس ) ١484 ةنسرخاوأ ىف ىراصنلا ركسعم ىلا هليمزو ناليه وينوطنأ
 امهتلاسر ىلا عمتساو ءناطلسلا باخ لتساو « باحرتو ةوافحب دئانيدرف امهلبقتساف

 بتكامدقو الأ بقر ةعود ل امهقيرط ىف اجرع دق ناريفسلا ناكو ٠ ةيانعب

 ٠ كئانيدرف ىلا ابايلا بتكف ؟ ىلوبان كلم ىلاو «نماشلا ناصونأ ابابلا ىلا «ناطلسلا

 لوبأت كلم بتكو «هديعوو ناطلسلا بلاطم ىلع هب بيجي امع الأس السازإو

 داهطضا ىلع امهموليو « ةيسلدنألا برحلا ريس نع مهفتسي امهيلا (لوألا دنانيدرف)
 صاصق ىلا قرشملا ىراصن ضرعتي ال ىتح هنع فكلاب حصنيو « ن يماسملا
 كله نيبو هني فالخ ىلا «وحنلا اذه ىلع ىلوبان كلم لخدت عجريو . ناطلسلا

 هتبرامم ىلا دئانيدرف ديري نأ هتيشخ ىلاو « ىلوبانلا شرعلا قوقح ىلع نوجارأ

 ناسقلا راز مث مث ٠ نيماسملا ةيحان نم هفوانع تبتناو « سلدنألا حتف ذب هرفظ مت ىتم

 طوموممال : 1391م7 ن5 17'ةمولصم »1 ف ؟ 4 6ص ؟ جر صم خيرات س سايإ نبأ (1)
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 ٠ ةقدلا ىهتلم ىف ةيئاطلسلا بتكلا تايوتحت هصخلم نكلو « بارطضالا ضعب ةرافسلا فيلألا نع سايإ نبل
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 ءامتافم عوضوما امانا ءانمدق او الياي ةكلملا تناك ثريح .بنايج اضيأ

 ٍْ ْ ' : بانزلاو ةوافملا سقن اهئم ايقلو '

 زييغت 55 ام « هديعوو ناطلسلا بلاطم ىف اليازبإو لئانيدرفري و

 . ةينالسألا نوصحلاو ندملا محنقت « ةرفاظلا امهشويج هيف تناكت قو ىف امهتطخ
 ابعكف ؛ناطلسلا ةباجإ كلذوم ايأر امهنكلو ءىنابنلا رفظلا لجأ هيف بزتقاو ءاعابت
 «ىراصنلاو نيملسملا نيب امهاياعرل امهتلماعم ىف اقرفي مل امبنأ «ةلماجمو بدأ ىف هيلا
 . نأو «بناجألا دب ىف دادجألاو ءابآلا ضرأ كرت ىلع اربص ناعيطتسد ال ءامهنكلو

 سفن امهنم نوقلي, مهناف ٠ نيصاخم نيضار امهكح لظ ىف ةايح اوءاش اذإ نيماسملا

 باوج نالمي :قرشملا ىلا ناسقلا دترا اذيو . ةياعرلا نم نورخآلا نوملسملا هاقلي ام

 . فحتلاو تالصلا امهتلقث دقو ناطلسلا ىلا نيكلملا

 طالب ىلا تلصو اهنأ جن انكلو «ةلاسرلا هذه ريبعم ناك اذام فرعن -

 سيلو .رصعلا اذه قرصم ثداوح ف ارثأ اهلل سمان. ال اك نإو ءلهاقلا

 تاءارح,إ ْداَحَتاب هديعو ذقن ناطلسلا نأ ىلع لديام ذئثموي رصم ةموكح- تافرصت ىف

 ناك ةرهاقلا طالب نأ عفاولاو . ةسّدقملا ةينارصنلا راثآلا وأ ىراصنلا دض ةنيعم :

 ٠ ةيلامثلا رصم دودح ىلع ةرركمملا هتاراغ دصو ىنأشلا ديزياب تاكرح ذثدنع لغشا

  ىرخنأ ةهج نه بارطضالا ناكو ٠ ةيجرامللا لئاسملاب ةيانعلل لاجم ةمث كي لو

 تفقو سلدنألا ذاقنإ رصم ةلواحم نأ دقتعن اذملو . ةيلخادلا رصم نوؤش دوس

 لالغتسا ىلع موقت ةيلود ةرهاظعب رصم مايف ىذعتن نكت مل امنأو عدحلا اذه دنع

 ةعباتم فالي ازيإ و دنانيدرف ىضمو ٠ اهريصمل سلدنألا تكرتاذكهو .ةينيدلا تارثؤملا

 ةنس ريمسيد ىف سلدنألا دعاوق رخآ ةطانرغ ىلع ءاليتسالاب ارفظ ىتح حتفلاو وزغلا

 ْ . اينابسا ىف مالسالا ةلود كلذي تبتنأو ١ (ه موا ةنس رفص) )441 ةنس
 طوموعماف : 1طأ0 م, 218. : ةصاصو ؛ ]طقم م. 258. )١(

 همالك ةيابن ىف هلوق وهو كلذ ىلع لدي امرصم ةرافس نع هتياور ىف سأيإ نبآ ةراشإ ىف نوكيدق (؟)
 هتراشاب رعشيام كلذيف لعلو « «دعبايف ةطان رغ ةنيدم جنرفلا كلمو اثيش كلذ دفي لف» : ناطلسلا ةلراحم نع
 .(؟؛ ص ١ ج) ةلراحما هذه متعب باولبا دررو ىلا
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 ةبرطضم كلذ هتباورو . ةرم ريغ ةطانزغ طوقس آبن ىلا سايإ نباريشو
 نابعش ثداوح ىف ايناثو «م46 ةنس ةدعقلا ىذ ثداوح ىف الؤأ وهف «ةركتم

 لك ىف لوقيو ةباورلا سفن روكي «4. ةنس رفص ثداوح ىف ائلاثو « م41 ةنس
 ةطانرغ تناكاو ءاذه . جيرفلا دي ىف ةطانرغ طوقسي تدرو رابخألا نإ : اهنم

 ىوألاامأو ٠ ةحيحبصلا ةياورلا ىه ةيناثلا هتباورناف « م49 ةنس رفص ىف تطقس دق
 اهدروي مل سايإ نبا ناف «4. ةنس رفص ةياور ىنعأ ةثلاثلا امأو . اهاوأل ةقباسف

 سمامنا دئاندرف نأ كلذ . ىرعأ ةبسانموأ ةعقاوب ةقيقلاىف قلعتل تناك نإ و ءاثبع

 لي ىلع هيلا ههجو ىذلا باوحلاب عنقي ملو «ىراصتلاب لككتتلاب ناطلسلا ديعو سنبل
 «ةيمالسالا ىضأ ارألاو ندملا عيمج عاضخإ مت :و « ةطانرغ برحت بتنا املف ؛ نيسيسقلا

 ةياعرلا نم سلدنألا وملسم هاقلي امب رسعم ناطلس عانقإ ىلا ىعس نأ دنانيدرف ىأر

 ناكو ٠ ةديدج ةرافس ةرهاقلا طالب ىلا دنوأف « مهريصم لم هتئمطي نأو « قفرلاو

 «رصعلا كلذ ىف نيخرؤملاو باتكلا مالعأ نم وهو « ىريترامورتيب ناطلسلا ىلاهريفس

 رئازملا ماكح نم تادابش ناطلسلا ىلا مدقو «ةعارب و ةسائكب هترافس ىريترام ىدأف

 تنسحأو «رئازلاىلا نيملاس اولقت دق ةرجملا اورثآ نيذلا نيملسملا لك ىرأ ديت

 ةفئاط نم ىراصتلا ٌجاخلا ىفعي نأب ناطلسلا عنقي نأ هتقالذب عاطتساو مهتما
 ٠ ضورفلاو مراغملا نم

 ٠ م16 ٠ !ةنسىف تعقو اهنأ هيفو ءرصمل هتراي ز نع باك ىريئرا . ورتيبانل كرت دقو

 ىنعأ ه 4. ةنس رفص ثداوح ىف ةطانغ طوقس ىلا سايإ نبا ةراشإل ناك اذإف
 طالبل ىريترام ةرايز نوكت امناف « ةبسانم ماوعأ ةعسنب ةعست, ثداحلا اذه عوقو دعب

 ىلوتدق نأآكو ٠ م1 ةنس طساوأ قفاوت ةنس لئاوأ نأل «ةرهاقلا

 كلملا مث «سهاظلا كلملا مث ءالوأ رصانلا هدلو «فرشألا ناطلسلا دعب رصه شرع
 © 519١ه ةنس وتو © ١ هه ةس دلو « ىلاطيا « زدزمؤمم ةكطاتمم ىرتام هيب (1)

 نم اهلا اريفسرصم راز و ؛ دئانيدرف بناج ىلا « ةريخألا ةطا ريغ بورح دبش ٠ اريبك ابئاكو أربح ناكر
 * رصعلا كلذ ىف اينابسأ حجرات ىف ىرخأ تافئؤم هلو ٠ اباَكك هترافس نع بنكو ٠ هلبق

 طممسماا* 111م. 81 ()
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 ىو ةيزوفظوورشم شرع زراف ىلاوو < طالبناج فرشألا .
 / تاروقلابيطاين# سملا اذه ىف نيطالسلا ريقتب ريغتت ةيجراملا رصم ةسايس تناكو
 نسبلف «زيتنألا اهطوتسفبم تق دق ينلوالا ثفاوح ىدص ناكو ؛ بوطخلاو
 ىلع قيفوتلو عاضإلاب ةرصاقلا طالب هلأ شاغل دنانيدرف ةراغس ىبهتنت نأ اببرغ
 ١ انمدق ام د

 ةريبش ةلواحم ىهو ٠ سلدنألا ذاقتإل رصم اهتلذب ىتلا ةلواحملا ةمتان تناك انكهو
 ىذلا وحتنلا لع ام رصم مايق قو ٠ ةينارصنلاو مالسإلاو «برغلاو قرشلا قئالع ىف

 رينتسم ملع لعو رصعلا كلذ ىف ةيساموليدلا حول قح مهف ىلع لدي ام هن تماق

 نييالملا حاورأ ىلع ر صم ةرطيس ىف ةرهاقلا طالب ىأر دقف . ةيلودلا قئالعلا ريس

 ريثأتلل ايوق الماع « ةسدقملا ةينارصنلا راثآلا قابو حيسملا ربق لو «ىراصنلا نم

 ةغبصلاب غبطصت تناك ططخ ىهو «سلدنألا ءازإ ةينارصنلا اينابسا ططخ ىف
 مثألا ىدل ذوفنلا نم ذئموي ةمورا ناك ام ةرهاقلا طالب ىلع فخي ملو ؛ةيبيلصلا
 ةينامورلا ةسينكلاب لصتن ذئدنع تناك ىلا ايئابسا ىدل اصوصخبو «ةيئارصنلا
 .ديدهتو «ذوفنلا اذه لالغتسا لواحي نأ ةرهاقلا طالب ىأر اذفو ؛ تالصلا قثوأب

 هلمحو «شطبو رش نه ريعم ىضارأ ىف ىراصنلاو سدقملا ربقلا بيصي ام: ابابلا
 كلم ىلا ناطلسلا ةلاسبر لدت كلذك ٠ سلدنألا برح فقول لخدتلا لع كاذب
 ىل وبان نيب تاموصحلا نم ذئموي مرطضي ناك امب ةرهاقلا طالب ماسملا ىلع ىلوبأ

 اينابسا لاغتشا ةصرف زهتني نأ ىلوبات كلمل ضي رحتلا نم عون ىلع ام رو « ايئابسأو
 رايتخا ىف ىرن اريخأو . اينابسأ كالمأ نم دئموي ىهو « ةيلقص وزغيف سلدنألا َةب راحت

 ابرض «نيدلا لاجر نيب نم صخألابو «ىراصنلا هاياعر نيب نم هئارفسل ناطلسلا
 . فتارابتعا لع تينب ىلا ةنطفلا ةيكذلا ةلواحملا هذه نكلو ٠ ةيسامولبدلا ةساكلا نم

 نود تلاح ةيلخادلارصم لاوحأ نأل ؛دوشنملا اهرثأ ثدحت ل؛ةرينتسم ةيوق ةيلود

 ةينارصنلا راثآلا وحن هعابتابرصم ناطلس رذنأ ىذلا « ىلودلا صاصقلا ةطخ ذيفنت
 «ذئموي موقت نكت مل ةيجراخلا رصم ةسايس نألو ؛ىراصنلا هاياعر وحنو «ةسدقملا



 ريغتب ريغتل تناك لب «ةدحوم ططخو ئدابم ىلع «ةيبيلصلا بورحلا مايأ تناك

 ٠ ابرطضم اعيرس رصه شرع ىلع ذكموي نيطالسلا بقاعت ناكو . نيطالسلا
 ةيمالسإلا ةيسامولبدلا هيجووتل ةيمالسإلا رصم اهب تماق ةلواحم رخآ تلشف اذكهو

 ةلواحم رح نوكت نأ ردقلا ءاشو . سلدنأألا ىف مالسإلا ةلودل اذاقتإ «ةينارصنلا وحن

 . ًاهدجيو اهددؤس مايآ ةلقتسملا ةيمالسإلارصم اهب موقت اهعون نم

 : رداصملا نم هركذ مدقت ام ريغ لصفلا اذه ىف هيلا انعجبر ام (1)

 ٠ ىرقلل « بيطرلا سلدنألا نصغ نم بيطلا حفت
 0هم04 : نما. لو 1ع 1[)هددتصهاتم» ه3 ف دسطون هد 1!ةردعد ع.

 .2.٠ نط, ايده : 8اق6مم 05 اطو 201360.
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 قايمعلا عافتلا

 سايإ نبا ةياور ىف

 «قباد جرد ىقن ءاهرسإأو اهمظعأ «ةينائعلا ةلودلا حوتف نيب نمرصم تناك '

 «نورق ةعست ىدم رصمو مأشلا ف سرك ىذلا ةيمالسإلا ةلودلا ثارت ناّئعونب مغ

 ءاهئاهيو اهسأب فلاس نم ريثكب ظفتحت لازتام ىهو ةرهازلا نيطالسلا ةلود اوقحو

 ناكو ٠ ةليولب اروصعرصم اهب تحت ام دسب ةيسابعلا ةفالمما موسر اوعزتنأو

 ابنأ ققحلا نمو ؛نرق نم رثكأب كلذ لبق ردقلا ةفك ىف برطضي رصم ريصم

 مهباضه نم اوفرشأو «مهناطلس امو مهدعاس دتشا ذنم ناهع ىب عاطال ةلبق تناك

 ,كلوأ مشج ريثت رصم تناكف ؛مأشلا ةيصاق ذئموي ىهو «ةبامثلا رصم دودح ىلع

 مهتلوام لفقألا ىلع وأ رمعمل ناّثع ىنب حتتف ناك امو ٠ اهماعنو اهاتغو اهبصخم ةازغلا

 ملاعلا ىلع تبه ةلئاه ةفصاع نأ الول « قباد جرج» ماع ىلا اجرت ؛ حتفل اذهل

 (ةيمالسالا لودلا عبمج عسنكت تداكف « نرق م رثك أب كلذ لبق ىالسالا

 ىفف ؛دهملا ف ةقحست تداكف فلا ناؤع ىفب دجم ىلع صخألاب تْضقتنا اهنأ الولو

 (م 1409 ةنس) ةديدش ةبرضب ةضهانلا نامع ىب ةلود كتلروع" باصأ ةرقثأ

 حتفلا أمظ ابفن «مأشلا ىلا دنقرمس نم ةيمالسالا متألا لك هقيرط ىف حاتجحا نأ دعب

 مهنوؤش حالصإب رخآ نرق فصن ىدم اولغشو «انيح هفيسس نامع ونب رهش ىذلا
 قفدتي ىناُعلا حمتفلا ليس داع حتئافلا دم ذنمو ٠ ةينيطنطسقلا حتفل مهتبهأ مامنإو

 ٠ نيحنافلا ةلبق رصم تدادو «(برذحلا وحنو «لاهشلا وحن



 كل )عما

 كلذ لببق كتلرومت ضنا دقف «ىرتتلا حتافلا شطب نم اضيأر صم جنت لو

 هريسو رصم نأطلس ةبهأ بقت ملو ؛؟ثيع عنشأ اهيف ثاعو اهحتتفاف « ماشلا دالب ىلع

 ءاقلت' نم ئافلا دترا ائيحالإ ةفصاعلا أدهت ملو «ةبكتلا ىفالت ىف ائيش مئافلا ءاقل ىلا

 تناكل ةرقتسملا حوتفلاب ىنعي كنلروعت ناكولو ٠ ناهثع ىب لاتقل راسو « هسفن

 دعب رصم حتف مزتعي ناك هنأ ىلع لدي ام كلانه لب «همئانغ ىدح] بير الب رصم

 ترثأثر صم نأ ىلع ٠ لامشلا وحن هعفدكو رخآ ىرجم ثداوحلا ذفت' ملول « ماشلا

 نيصحتب انيح تلغشو « قرشلا نم اهنصح مأشلا تقم ىتلا ةٍبكتلا كلتب اضيأ

 . اهتايهأ حالصإو «اهدعاوق

 روط ىلإ ءطبس ردحنتو «ةديحلا اهروصع ذئهوب متتحن رصم تناك اني و ءاذه

 مالسلا نم ةليوط روصعرثأ ىه «ةعدو روتف ةايح ىلا حتجتو «لالحنإلا نم ديددج
 حتتفتو «ةعرس اهتبكت نم قيفت (ةضهانلا ةيتفلا ةيناّئعلا ةلودلاب اذإ ؛ معانلا شيعلاو

 حولي ديدحلا رطحلاا اذه حبش ناكو ٠ اقرشو الامث مصفلا ىف لغوت مث «ةئيطنطسقلا

 .نرقلا لئاوأ ) ىرجحلا رشاعلا نرقلا لئاوأ ذنمو ٠ ةليوط ماوعأب هعوقو لبق رصمل
 تناكو ٠ قرشلاو لاهثلا نم ماشلا ددهت ةيناثعلا شويفبا تناك (رشع سداسلا

 تابهأ ىف هعفدل مهترطخلا اذه حال املك تناكف « اهتعنم ىف ةقثأو اهبناج نمر صم

 ىلا اهمالستساو ءاهعلاط نسحب ىف ارو «اهتعنم ىفرصم ةقث نأ ريغ ٠ ةيلحم ةيئزج
 (ةئداه ةنمأ رصم تبل دقف . ةيكنلا بابسأ مظعأ تناك «ثداوملا ردق نم عوف

 اكرات ةيلامثلا هدودح ىصقأ ىف هئاقلل رصم ناطلس راسو «هتيهأ لك متافلا ذا ىتح

 .ديكو عاطأ ىوذ الامعو «ةنصحم ريغ دعاوقو « ىرعلا ةككفم ةموكح هئارو نم

 « اهتدايسو رصم كلم لاوز ىلاكو « « قياد جرم » ىف ةلئاهلا ةأجافملا تناكف
 تدكرو «دلاتلا اهدجم اببف ىوذ ؛ةلي وط روصع ىدم اهتلذ ةحتافو ءاهقر هدب نأكو

 ىنرم ةميظع ةمأ هيلا ردحضت ام رش ىلا تردحناو «ةفلاسلا اهتمظع ىحاون لك ابيف

 . ىعاتجالاو ىداصتقالاو ىوفلا لالخنإلا بورض



 هب )44 -

 بارطضالا روضع ىف اسييلع ىلاوت ام مهر فرعت مل ةيمالسالا رصم نأ كلذ
 سعنأ اس فيعت لم« ىلا عتتفلا نم مفعأ ةبكل « نحنإو بوطحلا نم«ةنتفلاو

 نوطاورب ربلاو لادنوم حوتف تناك اذإو ٠ ةبهاذلا ةيناّيعلا ةلودلا يح نم ”مأو
 ةيونملا اهراثآ تناك اذاو «لوطلاو ةمانشلا ىف لاثمألا برضه باقحألارمث ىلع قبت

 تاعمتجم نم تلتق امو « ةيئامورلا ةيناملا حورص نم تمظحام رايعمب امئاد رّدقت
 .«ةماظفو ةيلادنو دشأ ؛ىرنس اي ءاوناككرتلا ةأزغلا ناف «ةرضحتملا فصن ايزو

 مالسالا تباصأ ىتلا ةبرضلا ىدم انردق اذإ و «تايئدملاو روصعلا قورف انرك ذ اذإ
 ,. ٠ ىناثعلا معتقلا ءارج نم ةيمالمالا مألاو

 ' . كفسلا لامعأل ةقئ الإ نكي مل ةيمالسإلا ةيبرعلا ممأالل كرتلا تف نأ ةقيقحلاو

 ةيناملاو ةيسابعلا ةلودلا قحسب راتنلا هتربار, و وكالوه اهأدب ىتلا ةلئاملا بيرختلاو
 رخاوأ ىف كتلرومبت اهفنأتساو ؛رشع ثلاثلا نرفلا فصتتم ىف دادغب ىف «ةيمالسالا

 ةهجولا نم ارثأ قدعأ هرارقتساب ناك ىنائعلا حتنلا نأ ديب ٠ رشع عبارلا نرقلا
 ٠ ةتقؤملا ةيراتتلا حوتفلا نم «ةيمالسإلا ةيندلل اضي وقت ّدشأو «ةيونعملا

 ب © « :

 ( دوس نورق ةثالث هتاماظو هرمتف رصم تخلس ىذلاحتفلا 505

 9 هيرات اهرابخأب مت نأو «ةيحما دبش نأ ىضق « ىرصم خرؤم تالمأتل ةدام

 . دجلاو ةسايرلا روصع نم ةيمالسإلا رصم هتعطق ام ةريسم نيود هأدب ىذلا

 « ةسايرلا ارم ىف ترهظ «ةيسكرش ةرسأ ليلس سايإ نب دمحأ نب دمح ناك

 الاصتا ىرهاقلا طالبلاب تلصتاو « نماثلا نرقلا فصتتم ذنم « ماشلاورصم ىف

 (م )١444 - ١998 و7". ةنسس اهب فوتو ه حه» ةنس ةرهاقلاب دلو . ايوق

 رثأ ىف راسو ٠ ىطويسسلا نيدلا لالج اهسن الو هرصع مالعأ نم ةعامج ىلع سردو

 6« صيصختلا ىلا ممعتلا نم تحتج ىلا «ةيهازلا ةيرصملا ةيحيراتلا ةسردملا هذه

 ىزيرقملا اهحتتفا ىتلاو ؟ هيف ةضافإلاو رصم خيراتب ءىش لك لبق ىنعت نأ تأرو
 ىدرب ىرغت نب ,.ساحما وبأ اهيف زربو «ةدلاخلا هراثآو هططخب اهتنئاسأ مظعأ



 مسن 18م دس

 . «قئاثولاو تاعوسوملا نم ةعومجم سفن أو ريكأ ةيمالسالا رصم ميرات تبهو اهئأريغ

 . سايإ نبا أشن دقو ؛ةدهاشملا قيرطب اهرصع ثداوح نيودتب صخألاب تزاتناو

 بضوي مل هنكلو ةءرصم حييرات نيودت نم اهديلاقت ىلع راسف ءاهدهع رحتاوأ ىف

 .نايبلا وأ ةضافإلا وأ « ةفارطلا ثيح نم ءاوس «ةرهابلا اهتايافك نم اريثك

 هرثأل ناكامل ءاهنؤدي نأو ىناهعلا حتفلا ثداوح دبا نأ سايإ نبال رّدقي ملولو

 دوهج . نم ةرغصم ةروص الإ سيل هنأل «:ةيمهأ وأ ةمبق ريبكرصم خيرات نع
 ٠ ثحبلا قيمعو ةناتملاو ةفدلا نم اهزيمب ام لك نم ةدرجم « هفالسأ

 ةضافإلا سفنب هلكر صم خيرات بتكي نأ رهظي ام ىلع درب مل ضايإ نبا نأريغ
 ىمالسإلا حتفلا ميرا لجي هارن اهيبف «ميراتلا ذه نم ريخألا مسقلا اهب يمت ىلا

 نم ءىشب ىلوألا كيلافلا لود جيرات لوانتي. اهنيبو © لوألا ةيمالسالا لودلاو

 اذإف ؛ عماتلا نرقلا ءدب ذنم ةضافإلاو باهسإلا ىلا بلقني هب اذإ « عسوتلا

 هروص ىعوو سايإ :نبآ هيف شاء ىذلا رصعلا وهو « نزقلا اذه رعاوأ تناك

 نؤدي ىأ ةتوفي ال « ىويلا لجسلا نم اعون هحيرات نم لحي هترفلأ « هثداوحو

 لئالفلا ماوعألا ثداوح امأ . ةماعلا نع الضف ةصاخلا ثداوملا نم ازيثك هيف
 « هتلت ىتلا لئالقلا ماوعألا مث «هتاذ حتفلا تداوحو « ىناعلا حتفلا قبس ىتلأ

 ٠ نيرببك نيدلجم نم رثك هنم التو «خرؤملا دوهجم معن قرغتسم اهناف

 . يرات نم ه 111 ةنس قالوب ةعبطم هتيرخأ ىذلا صنلاوه صولا اذه ىفامجرم (1)
 صن نراق ىذلا (1كهلد18) هلاك قرشتسملا نكلو ٠ روهدلا عئاقو ىف روهزلا عئادب ىمسملا سايإ نبا
  مازيأ ةميرأوهو ب لوبناةساب حمافلا ةيتاكمب هطخجب سايإ نبا مرات نم دجوب امب قالوب عوبطم
 ىنن اني, نأل « طقف هنم تايختتم ىه امنإ « صايإ نبا يرام نم انيلا تبن ىلا تاطوطخملا رظعم نأ دقتعي
 هنأ ىلا اذه . رخآلا ضعبلا ىف بابسإلاو مسوتلا دجن انب اذا « نيئسلا ضعي خيران ىف لخملا لامجالا اهف

 بيئرلاو ىدم لا ثيح نم ءاوس لوبنانسا طوطخم صن نيبو « قالوب عوبطم صن نيب ريبك نيابت دجوي
 ةمكقم عبار ) دحاو باكي قاعتي ىعألا براك اذا امع لءاستي دق ناسمألا نأ ٌدح ىلا « ةحصلاو

 « قالوب عوبطم صنل اتم اريخأ رشن ىذلا روهزلا عئادب نم عبارلا ءزهللا ىف « ةيئاملألا هلاك قرششتسملا
 : 1 .(0 - ص



 م 16١ تتكتللا

 ثداوح صضخألابو ؟هرصع ثداوح سايإ نبآ هيف نودي ىذلا مسقلا اذه ىفو

 ةقيثو دج هيفف ٠ ةحضاو هدوهجم ةيمهأ ودبت (هالت امو «همذقت امو «ىناؤعلا حتفلا

 «ىدرب ىرغت باف « ىزيرقملا انل اهكرث ىتلا ةيلاوتملا قئاثولا ةلسلس لت «ةديرف

 هرسأب نرق ةريسدب رفظن نأ عيطتسن اذبو ؛ هرصع ثداوح نع لك «ىواخسلاف
 سهاوظو ةيمهأ تاذ ةلحرم ىهو .٠ ةيمهخشلا ةدهاشملا هبورت ءرصم رات نه

 . ةدبعتسملا ةبولغملا رصم نيو «ةلقتسملا ةرفاظلا صم نيب لصفت اهنأل «ةصاخ

 ةيعاتجالاو ةيسايسلا ىهاوظلاو لماوعلا نم ريثك نع مثن اهثداوح نأ ققحلا نمو
 اهطوقس ىلا تدهمو «لالحنإلا قيرط ىلا ذئموي رصمب تعفد ىنلا «ةيقالخألاو

 . ٠ برطضملا هرين تحت ةليوط اروصع اهتتاكتسا ىلإو «رفاظلا دي ىف ةنيه ةسارف.

 «ةرهافلا ةئيدم ىف مسانلا نرقلا نم ريخألا فصنلا ىف انمّدق ايس يإ نبأ ان
 ديبملو . «ةئسردم» ةذتاسأو هفالسأ رهظ اج ىوكفلا اهعمتجم ىف رهظي مل هنأ ريغ .

 سردلا نأ ىلا كلذ مجري دقو . بادآلاو مولعلا نم هنيعي عرف ىف ةصاخ ةعارب

 رفاو طسقب ذخأي ىطويسلا هذاسأ نإك دسقف ٠ هرصع ىف ريكفتلا ةرحاظ ناك ماعلا

 لابو . بينهذلا نيب ام ناتش نكلو «هرصع ىف بادآلاو مولعلا ىحأون عيمجب نم

 نكي مل هنكلو ٠ رعشلا ملظن لبطو «ايفارغلباو جيراتلا سرد ىلا صخألاب سايإ نبآ

 نعصخألاب رصقي هنايب ناكو ٠ اديجم ارعاش الوءاققحم ايفارخج الو ءايظع انزؤم

 « ككفم فيعض بولسأب هي را: بتكي وهف ؛ هسفن لع اهذخأ ىنلا ةريبكلا ةمهملا ءادأ

 ريثك ىف ةيماعلا ىلا أجلي و « ريبعتلا ةجاح هتزوعأ اهلك ظ افلألاو توعنلا راكتب ذوليو

 عجري امم .رثكأ « هنايب ىف ليصأ فعض ىلا بير الب مجري ام وهو ٠ نايحألا نه
 ىواخسلاو ء ىطويسلاو «ىدرب ىرغت نبا هيرصاعم ناف؛ هرصع ف نايبلا طاطا ىلا

 ع صاي| نبا ثحابم ىف دجن ال كاذك ٠ نيتم نايبو ةيوق ةغلب هريفو خيراتلا اوبتك
 قشنو» باك هعدوأ (# «اهلين متيراتو اهلمطخو رصم ةيفارغجب ابنم قلعت ام ءاوس

 كلاته ام لكو «ةفارطلا وأ قمعتلا نم اريثك ءلْبق نم هيلإ رشأ ىذلا «راهزألا



 مدل قاب دل

 « محلا دبع نبأ لثم ءرصم ىنّرْؤم نم نيمآقتملا نم سبتقي سايرإ سبا نأ
 ٠ مهريغو ىزيرقملاو هاش فيصو نباو ىحبسملاو ىاضقلاو قالوز نباو ىدنكلاو

 ثداوح نع صخألاب وءهرصع نع هبتك ام الإ سيلفرصم نع هخيرامت ىف ديدحلا امأ
 سايإ نبا اهكرتي ىتلا ةياورلا هذه تنبل دقو ٠ هالت امو همّدقت امو ىنائعلا حتفلا

 اهلاخت ةصقان ءارصع ؛هفلؤم تاطوطخم نم انيلا ىهتنا ايف ءهرصع ثداوح نع
 (هو٠ !ةنسرخآ ىلا 4. ةنس لاؤشلوأ نم ةنسرشع ةسم ثداوح ىه « ةرببك ةرغث

 صصم كولم رخآآ ىروغلا هوصتاق ناطلسلا ةنطاس ةدم ىهو (موورو ملو.م)

 «سيراب ةبتكمب امهدحأ : نيطوطخم ىف اهب رفظ ثيدحللا ثحبلا نكلو .٠ ةلقتسملا

 سايإ نبا لواتتر ايفو ٠ مص داجم ىف ءارضلا ىلا اريخأ ترهلظو ؛دارجتنل فرخآلاو
 ءاربشف أرهش هثداوح نّودي و«ةضافإو بابسإب «هتبادب ذنم ىروغلا ناطلسلا رصع

 « طالبلاو « برحلاو ةسايسلاب قلعتي ام لك نع ثذدحت.و ؛ ابيرقت امويف امويو
 عبتتي و . ةيداصتقالاو ةيلاملا نوؤشلاو «فئاظولاو «ءاضقلاو نءألاو «ةموكحلاو

 طالب نأ هتياور نم ايلجودببو ٠ ىناعلا طالبلاب ىرمهاقلا طالبلا قئالع صخألاب
 (2ءمتمعام ة1ه»يدد]ه عمن دءطم ةيناملألا نيقرشتسملا ةيمعبهرشن تلوت .اريخأ لجن اهذهرهظ (1)

 ةئواعج © نوب ةعماجي ذاتسألا « (2و1 1ك111©) هلاك لواب ذانسألا هجارحاب نحو ؛ 6 ههه كءاسكا)
 ريبكلا عطقلا نم ةحفص ةئارس ىف دلجم ىف « مياهنرب وس ذاتسألاو « اهب ةيب رملا سردم ضطصم دمحم ذاتسألا
 طتلصو ىتلا ةفلتخلا صوصنلا ابف راق ةيناملألاب ةمّدقمب هلاك ذاتسألا هردصو ١ +4 ١ ( ٠ ةنس لويناتسا)
 الأ : ناطوطخمسايإ نبا مرات نم انيح هاندقتفا ىذلا ءزهبا اذه رشن ىف عجيرملاو.سايإ نب فلؤم نم
 هول 8 ل ملو ١1 ةنس نم رصم رأت ىلع ىوثحيو (( 4 متر ) ةينطولا سيداب ةبتكمب ظوفحم

 «روهدلا عئاقو ىفرومألا عئادب» هتاونعو ٠ ه 1١11 ةةس ىف ةيلسألا فلؤملا ةنسسف نع لوةئمو
 ىويسألا فحتملاب ظوف# ىناثلاو . « ىفرشألا ىروغلا هوصناق ف رشألا كلملا ( اذك) ةلودلا رابغأ ىف

 هزخلا هلأ, فوصومو . ه1 1 س 418 ةنس حرم ريصم جي رات ىلع ىوتحيو 4( 46 يقر ) دارجتنلب
 نم ديدحلا مسقلا أذه أدبيو ٠ ه 1111 ةنس فاؤالا ةخسن نع لوقتمو سايإ نبأ حيران نم رشاعلا

 ثيح نم - روهدلا ثداوح ىفروهزلا عئادب باك نم عبارلا هزم اب فصو دقو بس سايإ نبا حران
 هة81ةنس ةدعقلا ىذب ىبتتي و ٠ ه 4.0 ةنس لاش نم ىنعأ  قالوب ةخسن صن نم ىنأللا ءزحلا ىبتنا
 «ه ه7 م ةنس ىلا ىهتتي و ؛ه و77 ةنس لوأب ىدتي ىذلا قالوب ةخسن نم كلاثلا ءزلساب لصتي مث نمو
 ةليلج ةمدخ هباجتحا دعب رفسلا اذه جارخاب ةيناملألا نيقرشتسملا ةيعمج ثدسأ دقو ٠ يرانلا ةيابن وهو
 ٠ ةيمالسالا رصم حيران ىف ثحبل



 عئاصيو «ضاضقنإلا بيرق ادغ رصمل ىلا متتفلا رطخ نأ رعشإ ناك «ةرصهاقلا
 نم لوألا ماس كرثلا اطلس ناكو ٠ كد ىلا اليس عاطتسا ام ةينيطتطسق طال
 مو عدخي ملةرهاقلا طالب نأ ىلع .٠ هلساريو هيداهيو رصم ناطلسم عداجي هيناج

 دوس ناكل الحنإلا نكلو . دادعتسالاو ةيهألا بئاد ىروغلا ناك لب . نئمطي
 ناكو : اهتيهأو اهمظن ىف تمن ةيلخادلا ثاروثلا تناكو « ذكموي رصم نوؤش

 سايإ نبا ثئعتيو . هأضقلا وأ ةرادإلا ىف ءاوس ةماعلا اهمظن سسأ مضقيي داسفلا
 ىلارفو « ناطلسلا ىلع مقن ءايرصم اريمأ نأ فيكرك ذيو «حتفلا تامّدقم نع

 اهتاؤق لع هعلطأو « اهلاوحأو رصم رابخأ لوألا لس ىلا لقنو « ةينيطنطسق
 : لوقي مث . فعضلاو بارطضالا ٠ اهدوسد امع هثّدحو « اهعافد رارسأو

 (مت ««هرهأ ىلع بلاغ ىلاعت هللاو رصم كلمي نأب ناّثع نبا لامآ تعمط ذئدتعف»

 . اهضاضفتاو ةبكتلا وندب رعشل ناك ىرهاقلا عمتملا نأب لدي
 هوو ْ

 ءاهز لمش وهو ءهرصع ثداوح نيودت ىنعأ «هتياور نم مسقلا اذه ىفو

 نم اطون سايإ نبأ ىدبب ؛ ه هم, ةنس ىلا عساتلا نرقلارخاوأ نم (نرق فصن

 ليلحت ىف اب سأب ال ةردقمو «ةظحالملا ىف ةقد صخألاب ىديبو «ةماربلاو ةفارطلا

 ابسفن ثداوحل ار يس ىلا هوجولا ضعب نم كلذ عجري دقو . فطاوعلاو سفنألا
 ىهف «هتايح ةماخ ىف اهدبشي نأ خرؤلل رّدق ىلا ةسرغلا مئاقولاو تآجافملا ىلاو

 نم جرختسن نأص خألاب عيطتسنو .٠ قلعي امو ظحالي ام هثياور لالخ هيذغت ىلا
 مسجلا اذه فرعتن نآو ءرصعلا اذه ىف ىرصملا عمتجما لالخ سايإ نبأ ةياور

 اريثك هتافرصتو هكولس ىف أرقت نأو « ةيقيقحلا هباوثأ ضعب ىف بورطلا رتبتسملا
 هلاوحأو هتاداع نم ةقئاش روص لع فقن نأو « هسفن رداوو هلويمو هفطاوغ نم
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 50 ٠ اهثاذ ثداوحلا ةياور هضرعت 2 اماذهو . ةيعاتجإلا

 «ةصأللا ةأيحلا لاوحأ ضعب نيودتب نايحألا نم ريثك ىف ىنعي هنأ وه «كلذ ىف

 «هتياور ىف ىرثف ؛ةفلتخملا ةيعاتجإلا هتاقبطو بعشلا نفت ىف ثداوحلا راثآ عبتتو

 ثدي الو «ايداصتقاو ايعاّتجا « تاقبطلا رئاسو مدحت ةطارقتس .رألاو ءارضألا ةقبط

 مههريغو ةاضقلا ىحوب رعشتو ؛اوكله مأ سانلا شاع «ابتيهافرو اهئاوهأ قيقحم نع

 ةحابإ ىف نيطالساا دنس مهأرن اك" « نيطالسلا ةسايس ىف احضاو ندا لاجر ن

 ىواثفلا . لم مهءاوهأ ققحي.ام رادصإو « لاومألاو قازرألا ببنو ةرداصملا

 . «ثداوحلا ىرجم ىف طسقب ذخأت داكت ال ةشكتم ةطسوتملا ةقبطلا ىرنو ؛ ماكحألاو

 ٠ « بارطضا لك ةعيلط ىف رهظت « ِةرئاف ةبخاص اهارنف ةماعلا وأ ايندلا ةقبطلا امأ

 ةفنصب ةماعلا تاكرح سايإ نبا عبتتيو .٠ ةؤقلا مامأ ىفتختو أدبت اهتداعك اهنكلو

 (بائتكاو حرمو ىضرو بضغ نه مهفطاوعو مهتاعزنو مهكولس فصيف «ةصاخ

 .. ماستبالا ريثت ام اريثك ةعتمم ذبن ىف

 قايسم ىف سايإ نبا اهضرعيف «ةرادإلاو عيرشنلاو مكحلاو ةسايسلا من امأ
 هسفنب ملأ رشابيو «شرعلا ناطلسلا لي ناك فيك انل حرشبف « ضرع ريخ هتياوز

 1 مظقنلا برغأ نم ذئموي[ةموكحلاو طالبلا ماظن ناكو . هئارمأو هتصاخ دب ' لغوأ

 «ةيلاملاو برحلا تاطلسو « ءاضقلاو ذيفنتلاو عيرشتلا هيف جزتمي «تفرع ىلا ةيولملا

 بهذم لكل «ةعبرأ ىهو «ىلعألا ءابضقلا بصانم تناكو ؟دحاو ديعص ىف اهلك

 عفرأ ةيرظنلا ةهجولا نم ريتعت «ةأاضقلل ضاق هؤلب بصنم ةعبرألا بهاذملا نم

 (مئاو ةرازو ةمث نكن لو ٠ ماعلا بستحنا بصنم انهب قحليو «ةلودلا بصانم

 ريمأو «ريبكلا ريمألا اهولع « ىريك بضانم ةّدع نم اجيززم ةيذيفنتلا ةئيملا تناك '

 «فاشكلا فشاكو «راداتسالاو ؛رييكلا راداوادلا ريمألاو «روخأ ديمألاو «ساحنأ

 فالخخاب فلتحيو بلقتب فئاظولا هذه صاصتخا ناكو ٠ حالسلا ريمأو

 نأ طقف اذن اكلو « ليصفتلاب بصانملا هذه .ىرم لك صاصتخا حرشن نأل ماقملا مستر ال )١(
 بم ماعلا بئانلاكوهف اهماكحأل نيكبتملا ىدب أع برضي و (ةمي رشلا) نيئاوقلا ذيفنت عر بس ماعلا بستحن
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 ءايزوأو : ةاضقلا ءامسأ كذيو ةيانسب تابلقنلا هذه سايإ نبا عبتتيو . نيطالسلا
 قع ىأ ىلا ركذي امم ىرتو : مكحس لك ىف ةلودلا ءاربك نم مهريغو باؤنلاو ءارسعألاو
 ديب نكي ف 6 تاطلسلاب راثثتسالاو ةباكرملا ىف ىف نعم ةكرشلا كيلاملا ةلود تناك

 . :بمانملا تناك فيك ىرتو ؛ بلاغلا ىف ءاضقلا ىوس ةلودلا بصانم نم نييرصملا

 قوقحلا تناك فيكو ؛ةاضقلاو ءارمألاو ناطلسلا اهيف رحترو « ىرتشتو عابت.ةعلس

 ؟تتلاو فسعلا تاءزن لم ةقلعم « نايحألا نم ريشك ىف حاورألا لب « لاومألاو

 . ىوففاو

 ةغالا وأ نيواودلا ةغل ةماعلا صاوألاو ثداوحلا ةياور ىف سايإ نبال معتسن و

 «رصعلا كلذ ىف ةدئاس تناك ىتلا بيلاسألاو تارابعلا لمعتسا هنأ م « ةيمرلا

 تاداعلا رم ريثكري وصق ىفو «ةيعاتجإلا ةايحلا نوؤش نم ريثك نعريبعتلا ىف

 ةصاخلا هتارابعو هب ولسأ ىلا أجلي ال وهف «هتياور ف فيرط هجو اذهو .لاوحألاو

 امئاد ثّدحتب الثم هارنف .٠ ةلوادتم ةعئاذ تارابع وأ ةيمسر ةغل كلانه تناك اًنيح
 ءاربكلا نم مهطيسوت وأ موهقنسل « مصري » نمعو « سماوألا نم ناطلسلا « مسرب » امع

 ؛مئارجب وأ نويدل (زجما وأ لاقتعإلا) مسرتلا ىف مهتماقإب ىضقي, نبعو « ةماعلا وأ

 ةرهاقلا فربش» بستنا وأ ىلاولا وأ ناطلسلا ناك فيك ةريثك عضاوم ىركذيو

 سائلا ىلا ىرس وأ ةنتف تثدح املك مءارشلاو عييبأ او «نانئمطالاو نامألاب ةاداملاو

 فكو ؛ةيمبرا اهظافلأب هريغو كلذ ىف تاءادنلاو ىماوألا درويو «جطزنا وأ عزحج

 طاللبلا ةايح انل فصي كاذك. «ةدواعم الب قنشلاب» ءامئاد نوفلاغلا رذش ناك
 «ةرهافلا قش ناطلسلا ناك فيكو ةماعلا بك اوملا نم اهريغو ةيناطلسلا بكوملاو

 قلطنتو «رصنلاو ءاعدلاب تاوصألا هل عفترتو « قيرطلا ف ريرحلا ققشلا هل شرفتف»
 ةيعامتجإلا هتادامو رصملا نوؤش ىلا امئاد ريشي و «ناقيطلا نم تيراغرلاب ءاسنلا هل

 . اهروم أ عيمج ىلوتبو ةيكمملا بئاكرلار تاليطصالارظان وه روخاريمألاو . هوحيولا ضعب نم انرصمق تم
 أ ىلوتم راداتسالاو ٠ لزعلاو ةيالولا كلذ دعب هل تناك مث ةيئاطلسلا لئاسرلا غيلبتىونملا رهراداوادلاو

 فشاكو ٠ شيما نوؤش هيلا ةب حلا يز وك حالسسلا رمأو ٠ (صاخا ناويدلا رظان) ةيناطلسلا توييلا
 : * اهريدموأ ملاقألا فاشك عمج رم هيلا ةيلخادلا ريزوك فاششكلا
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 ' نع وتكاد ةلساو تارابع ىف «ةريبشلار ,انخباو سارعألاو تالفحلا فيعيف

 هيف عمتجا ليق « ةلفاملا سارمعألا نم سرعلا اذه ناكفو : ةريبش جاوز ةلفح
 .«ةرخافلا ةمعطألا نم «ةلفاح ةطمسأ هيف أوّدمو « ةسيئر نورشعو سم تايتغملا نم

 1 اذكهو ١ .«ةروهشملا تامهملا نم ناكو تاماشو نيب ةرهزم اعومب هبف م

 ٠ ةيمخرلا ةغللا بناج ىلا اهنطاوم ىف امئأد سايإ نبا اهدروي ةيصاّتجإلا رصعلا ةغلىهو

 ةصاخللاو «دنكباو ةاضقلاو ؛ءارمألا بايثو «ةيولملا علللا اضيأ سايإ نبا فصيو

 ءالغ نم ةيداصتقإلا تابلقتلا فصي كلذك (ريضتو ري ومت نم اهروثعي امو  ةءاعلاو

 قايس ىف انل زومصي هناف ةلمجبا لصو ٠ تالماعملا ىف اهراثآو دقتلا تاريبغتو ؛ءاخرو
 « تاداعلاو لالحلا ىف وأ ءةصاخلا وأ ةماعلا ةايما ىف ءاوس هرصع عمتجم (هتياور
 . اقئاش ايوق اريوصت «ءاوهألاو لويملاو
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 هتياور ىف لبعي وهف ؛سارإ نبا لق نود امرعآ ىنائثملا حتنفلا ثداوح تناك
 ليلقي ذئدمب ىفوت خيرؤملا ثنأ فرعن نحنو ٠ (م 1809) ه 49م ةنس ةمئان ىتح

 مهأ انمتق اككىه ىنايعلا حتفلا ثداوح نع سايإ نبأ ةياورو . (هوم. ةنس)
 وهف ٠ ةّوقو ةقد نم بجي ام لك اهيلع خبسي مل هتايب ناك نإ و « هرثأ ىف ام سفنأو

 المس «مالسالا عيراتو رصم خي رات:ىف ةمساحلا «ةريبشلا ثداوحلا هذه نع انل كررت
 «ثداومحلا ىلا هيف دهمب ال وهو . ةدهاشملاو ةرصاعملا قيفحت ىلإ دننئسل ءابهسم ايمو.

 . عمسو ىأر نم ءاصحإ اهراثآىصحيو ب تعقو !؟ةلس م اهتؤدي لب ءاهطبرب ىنعي الو

 رصم تقعص ّئجافم بالقتا ةياور ىف قيلعتلا رثكي وأ دهي نأ سايإ نبال ناك امو
 ءاجرلاو «بيذكتلاو قيدصتلا نيب ميح هدعب نم تضقو «ةشهدملا ةعبرسلا هثداول-

 دانتسالاب « هفطاوعو هروعشل نانعلا قلطي سابإ نبا نأ كلانهام لكو . سأيلاو

 انايحأو ةديدش تارابع ىف ةماظلاو نيكافسلا ىلع لم هارنف « (مئاد ثداوحلا ىلا
 ديشيو «حتافلا ماثآو كرتلا ئاظف درس ىف طسبتاب ىنميو ؛ مهعرصمب طبتغي و «ةرثؤ»



 هيي مع 1 نقل

 0 عطوسربف يأ 7 ةيرح نع نيعفادملا ءامعزلا عنآ ىاب ناموط ةلوطبب
 1 قم ايلع قافتإلا وأ تضع وأ طخعسلا وأ رثأتلا تارابع لسري و « هدنجو هناوعأ .

 ةيسطتا زداوبلا هذه ىلع غبسي نأ نع هبنهزجعي ام اريثك هنايب روصق نأ لع»٠ كلذ هل

  ةمنق نم اريثك "صقشي ناببلا فروصقلا اذهو ٠ حوضولاو ةوقلا نم بجي ام لك.
 ةقباحب سايإ نبا ناك ٠ ىئاعلا حتتلا ثداوح نع سايإ نبا ان اهلي ىلا ةياورا
 «ةملارلا اهلوثأ ىف انيلا اهمّدقي ىتلا روصلا جارخإ عيطتسيل ثويمج نايك نايب ىلا
 م" ؛رظنلاو لاومألاو سفنألا ىلع اونج امو «ةرصهاقلا ىف كرتلا مثاظف انل فصيل

 اهحاتتفا موي اهيف هوبكترا امو «ةينيطنطسق ىف مهعئاظف رابلبا هماقب نوبيج فصو
 تاراضحلا مظعأ ةيقب ةيطنزيبلا ةراضحا ىلع اونج امو  مثإلاو كفسلا عينش نم '

 ادقات صخألاب نكي لو «ثداومل طراب اروصم نكي مل سايإ نبا نأ ريغ ٠ ةدلاخا
 «ةضافإلا نم اريثكن كلو . ةيداملا اهيحاون ريغ ثداوحلا ىف أرقي «ليلعتلا ىوق

 ريثكىف صقتلا اذه نع ضو « ةيوقلا ةظحالملا نم افرطو « لمأتلا نم اليلقو
 | . ٠ اهب سآب ال ةدام دقانلا ىلإ مكقتو ؛فقاوملا نم

 نأ فيكو «هعوفو لبق حتتفلا اذه حبشل فجترت تناكر صم نأ فيك انبي دقو

 اهدجو اهالقتسا قحسي نأ عقوتل نكت ملرصم نكلو . ةبكتلارعشتسي ناك خرؤملا
 ٠تقعصورصماطل تلهذ (ةعّو رع ةأجافم «قياد جرم تناكف .٠ ةقعاص ةحنف

 ةبكتلا ركذ ىف خوؤملا كرم ردبت. ةخرص لأ ىف اضاو عورلا اذهرئأ ودبيو

 ةميظملا ةثثكلا هذه ربخ عيشأ نابعشر شع سداس تيسلا موي فود : لوقي ذإ

 «يرونلا ناطلسلا جرح دقف ورغالو ٠ مراطفألا ال تلزلزو تمعو تممط ىلا

 ءرصم نع ةازغلا ةيداع دريل «ىهزملا هشيجب «ةيرصملا دودحلا ةيصاق مأشلا لامث ىلا

 كلم لازو» : خّروملا لوقي .رصم تايرحل اربقو هل اربق « قياد جرم » تناكف

 6« ( ١1/84 س 11/17 ) ريبشلا ىزيطتالا فوسليفلاو خرؤملا ةقاقك ةوع راا 0(

 ا ا ' 2ةماتصم دق 17511 02 طق 8هديقم 23هجزسو باكفلؤم
 4٠ ص ” ج سروهزلا مئادب (؟)
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 قلل

 ٠ م هكلم لوزي ال "سم ناحبسف نكي مل هنأكف رصبلا حمل ىف ىروغلا فرشألا
 ىرصملا شيما نيبو «ةازغلا نيب تبشن ىتلا ةلئاملا ةعقاولا ليصافت ىف ضيفيو
 سطسغأ ) «» 4م» ةنس بجر رهش نم نيرشعلاو سماحلا ىف «قباد جرم» ىف

 ةبكلا ىدص فصيرو ؟«ببنو كفس نم رصم ركسعب ةازغلا هعقوأ امو ( 1815 ةنس

 نينلا نايعألاو ءارسألا ىعنو مولا كلذ ىف ناطلسلا ىبن ماق» فكَو ةرهاقلا ىف

 تجرو ... ءاكيو خارص ةرهاقلا نم عراشو قاقزو ةراح لك ىفراصو . اولتق

 خراملا فقي مث. «لاقلاو ليقلا رثكو لاو>ألا تبرطضاو سائلا تحيضو «ةرهاقلا

 : هلوق كلد ىف مظنيو ؛هرثامو هبلاثم دّدعيو هلالخو ىروغلا فصيل اليلق

 ىرعجبامم اثداوح تممس ايف 2 ىرأ ملف كولملا يرام تعلاط

 ىرولا نيب بئارغو بئاجعب اهلعف ودي مايألا تلاز ال
 ارمأتم الو ناطلسل تقبس 2 اهلثم ام ةعقو ىذه ىركل

 ىرتفاو انيف راج دق هنكل اًككيلم ناك ىروغلا فرشألاو

 اردق ىمأب هازاج ىهدلاو 2ىنج امي هيلع تدر هلامعأ

 ليوط لجز داريإبب هلامعأو هرصع نعو ىروغلا نع هشيدح سايإ نبأ متتخيو
 فصي هيفو « رصعلا اذه ءابدأ رهشأ نم وهو « ىنوتيزلا نيدلا ردي هقيدصل رثؤم

 : ىتأي ام اهلم سبتقن ةيكبم عيطاقم ىف ىروغلا شرب و ةبكتلا

 ىروفلا ةلود سمث تيرق

 كح دق (هسلا براذهو

 أ

 رياس علط ومن .:اهثع نباو

 رياد لزي لو راد كلفلاو

 رطاخ وانتقل ولسرب حار ىروفلا ةلنق ىف بئاجعلاو
 رطاملاب يهامول ىرج اه الإ باسحلا لكص انبسحو
 نيم ىنزحل ىرججت اهامد نم ىروغلا ىلع ىنم نيعلا ةعمد

 )١( ص م جا روهزلا عئادب 4107
 ) )5هم هو ص م ج -روهزلا عئادب
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 ىدعاس نيع ساتلا ق ىئرأ

 ' نيم وباصأ ىتح هداعشلاو وكلم نامز بقرت هيلع ناك

 1 ا ' واوههلا ش

 ' روهز الم ناسرف ثاصغأ ابق ”هضور اهتييش ركاسعلا ىذ

 روثتم ضايرلا نيبرمحأ درو: قى ديدخلا نم سوبللاو

 رطاع ادغ ورشن ضاير ف 6 رممرج ىكحت هرامإلاو

 عاف لوحفلا نم ىي نامر لو راك لجرفس ىمرت عفادملاو

 ركحفتا بلفاي ولفأ»و 2ىروغلا لع ىلف ىلسأ
 رسخآلا لوكالل هماقإلا» لحار ميدقلا سأب ٌثداح لك

 0000١

 همظن دوقع عم اج ىذلا اي

3 0 

 ' .نيعلا يفت ىح ىحايص نم

95 ٠ 
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 ولف كولملا نمعع عئاقولا»و يراتلابلطي نمل قأ نإو
 رياس عط وجت بائع نبا» ىدوفلا ةلود سهث تبرغ
 زياد لزي لو راد كلفلاو مح دقامّلا براذهو

 ىلا مهمودق ىح « قباد جوع د ذدنم ةضافإب ةأزغلا تاكرح ننللا نبا عبنتيو ١

 ةبهأ فصيرو ٠ ( 1615 ةنسريمسد) ه 48؟ ةنس ةمجلا ىذرحتاوأ ىف ةرهاقلا

 لئاسو دادمإ ىف «ةيلاعلا هتمهب» هؤني و «ةسامب ءحتافلا ةمواقملىاب ناموط ناطلسلا
 هسأر لصو ىرتلا شيحللا نيب ةبقاعتم تبشن ىتلا ةلئاحلا عئاقولا حرش ديجيو « عافدلا

 سبع فيكو «كيلاغاو ىاب ناموط هسأر ىلعو ىرصملا شيلا نيو «لؤألا ملس

 هنكلو ؟ اهحاوضو ةرهاقلا ءاحنأ ىف راح ىاب ناموط مزهف ءامشيجو رصملردقلا

 ديعصلا ىلا رفف «هدنجو هراصنأ ملظعم هنع ضفنأ ىّتح السبتسم ادلج هعافدو زمسا

 ىراوضلاك ةرهاقل ىلع ةبباببلا ةازغلا ضقنأو . هتابجأو هشيج تاتشأ كلانه عمي

 18 ب 4 ص # ج سس اهلك أب ةيكمملا ةديصقلا هذه جار (1)
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 اكو انيعو البف نينمآلا ىف اومنمأو « عينرذلا كفسلا اهتاكس ىف اوعقوأف «ةسيتغملا
 لئاوأ ) 4م# ةنسس محن نماث نم ةعبرأ امايأ ةلئاحلا ةحيذملا هذه تمادو « اينو“

 مّدقت اهف اهلثمب عمسل مل ىلا ىمظعلا ةبيصملاب» سايإ نبا اهفصي و ١( 8107 ةتسريارهف
 ىلا ةليوّز .باب نم تاقرطلا ىف ةيمره تناك ثشلا نإ » : لوقيو «نامزلا نم
 «ةقيتعلارصم ىلا« ةيرصانلا ىلا« عابسلا رطانق ىلإ «ةبيلصلا ىلا ةليمرلا نمو: تليمرلا

 . نكلو.ةئاماشي طقف كيلا نم لق نمرّدقي وءىنالآ ةرشع نمرثك أب ىلتقلا رذقيو
 نيرشعو ةسم ةنئاشلا ةمرجلا 0 ذإ «ادج عضاوتمريدقتلا اذه

 «كيلالا ءارسمألا مادعإب لقألا لس سمأىّتح كلذ لعلئالف عيباسأ ضمت ملو .افلأ
 نوسمشو ةعيرأ مهددصو ع اورهظ ىّتح نامألاب مدعوو مهلع لاتحا دق .نلكو

 ةعقوملا تناك مث . ةحدافلا تامارغلا نيل ضرفو مهئاسن ىلع ضبقو ؛ادئاقو اريمأ

 . «ةازغلا نيب ( ١919 ةنم ليربأ ) لقألا عيب ر نم سداسلا ف ةلصافلاو ةريخألا
 ةزيما نم ةبرقم ىلع هتاؤقب داع عاجشلا داحلا ريمألا اذه ناف ؛ىناب ناموط شبجو

 ' هل هسوبع لع لظردقلا نكلو «لادنولا نثارب نم نطولا ذاقنإ ىرعنأ ةرم لواحي .
 رفظو « ملالقتساو رم تايرح ذاقنإ ىف لمأ لك ضافو « ةسماخللا ةرلل مزهف
 كلذ نيعأ 'مامأةليوز باب لع قنشف « همادعإب سهأو « ىب ناموطب كاذ دعب ئافلا

 هيثري و٠ هلالخ ردقو هبحأ ىذلاو «لئلقر بشأب كلذ لبق هكيلم نآك ىذلا بعشلا

 . فسألاو نزلا هيلعرثكو «ةميظع .ةخيرص هيلع سانلا تخرض» : هلوق ىف خزؤمأ ْ

 ركسع ىف كتفو «هسفنب برحلا تقو تبثو ناهنع نبا لاتقل ىّدصت الطب اعابش ناكو

 لاطبألا نم مقت مل رومأ ب برحلا ىف هبنم عقفو ؛ ىصحي الام مهنم لتقو نائع نبأ
 ةعقولا هذه لثم عمس ملو ...اجاغو ارورشو ابورحو انحمو دفادش ىناقو ... ةرتاعلا

 دنهنب مو ءاطق ةليوز باب لع قتشرصم ناطلس برأ ايزل نم مكقتاهف
 00 ّْ . اذه لثم

 + الاب زل هنا لاؤو و “د كاف تعم انااا لع قحلا:
 )١( صاب ج _روهزلا عئادب ١585-
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 منشأ ورنملف ههنجو قيذي ءربشأ ةيناهثءط ةرهاقلاف لقألا لس ثبلو
 اهتليعو ام لك ةينفلا اهتورثو رصم ثايت نم عجب «ةرداصملاو لظلاو كغسلا ناولأ
 :ىلآ اهي. ثعبيو «ةينفلا اهسلافن اهنم عزتنيل ةدقفلا راثآلاو دجاسملا بوْييو هدي هيلا
 ونفلاو نهلل لاجرو «اهئامقعو اهئامعز ورصم رباك أ ىلع شف ؛ ةيليطنطسق

 ؛ةينيطنطسقملا مهب ثعبيو نفسلا ف اسادك ! محدشميو «للملاو عاتصلا ةرهمو  اببق
 « هترسأ دارفأو رصمب سابعلا قب ءافاخ رخآ هللا ىلع لكوتملا ءالؤه ةمّدقم ىف ناكو ٠

 .: نيضرخ ىلا كلذب ىبري حتافلا ناكو ٠ ةاضقلاو داؤقلاو ءامألا نم ةريبك ةعامج و

 .اهاوق لتقيو « اهتيبصع كلذب محيي .اهئامعزو اهرباك | نمر صم ديرجت لقألا
 لوقيو ٠ ةينيطتطسق ىلا ىعانبعلاو ىؤكفلاو ىنفلار صم ثارن' لقن ىناثلاو ؛ةيونعملا
 لهأل عقي مل ىتلا ةكنملا عئاقولا عشبأ نم ةعقاولا هذه تناكو» : كلذ ىف سايإ نبا

 .ةينيطنطسق ىلا ىق نم لك ءامسأ هيف ركذي اصاخ الصف دقعيو «اهلثم طقرصم

 هلي نوط ةديصقب اهلك ئاقولا هذه متنخيو ءايئاتو اهم زكفمو اهئايعأو رصم رباكأ نم
 : اهعلطم اذه همظن نم

 ل ىرج دق صألرصم ىلع أوحون
 ىوكلا ةنس ابنأك نويعلا ضمغ ىف كارتألا نم اهرك اسع تلاز

 هشطب نمرصم بعش باصأ امو  هروجو حنتافلا لامعأ ىف خّؤملا ضيفيو

 نيرشعو تس ماع هتافو ىتح كلذ دعب هرابخأ عبنتي مث ءرصم هترداغم ىتح هفسعو

 3 يظن نم تايبأب هيثرو ب عال ) ةثاعسنو

 ١١15 ص م ج س روهزلا عئادب (1)

 56 - ىف لزألا لس بكرا ا واقل ليي ري « ب وما نم تردب ةراشإ انهرظنلا فقوتست (؟)

 رايدلاب هنم عقو امرظنينأ دارأ نمو» : هلوق ىف كلذو «روهدلا مثافر ىف روهزلا مهادب هيمس هل باك ىلا

 هور (؟ + ص ٠ ج) «روهدلا عئافو ىف روهزلا عئادب» انخيرات نم سماها ءزملا ىلارظنيلف ةيرصملا
 'مسالا اذهب ىمسي 6 لصفلا اذه ىف هسردن ىذلا وهو ءرصم خيرات ىف سايإ فلؤنم نأ ه « انه لؤاستلا

 ص اذه « روهزلا عئادب» نوكي ىلهو « أطغ ةيبسنلا هذهذوكت لهف «روهدلا عئاقوف روهزلا مئادب» ىنعأ



 - )#4 ا

 . « ايارطضاو ادّقرت نيمتافلا وحن هفطاوع ىق ىدبب'سايإ نبا نأ بيرغلا نمو
 ' . كلملاب هبقلي هب اذإ «هنطو قح ىف هبلاثمو همئارجب دّدعي و «لؤألا لس ىلع لحي اهيبف
 نمو ٠ نايلس هفلخو هدلولرصنلاب وعديو «هئافو أبن كذب نيح هيلع مرتي و ةرفظلا

 .بعصلا نمو ؛هريغ ريثك فو « فقوملا اذه ىف خْوْوملا فطاوع طبضن نأ بعصلا

 ةقيقح فلاخي دف امب خيؤملا ملق تعفد امبر ىلا تارثؤملا ةقيقح فرعتن نأ اضيأ
 نه عون انهرثأتي «قرتوأ ىسكرش لصأ نم ردي اندأر اكوهو هلماف ب هفظاوم

 دهع ىف هساور نودي سايإ نبا ناكدقف «ىرعأ ةهج نمو . ندنحلا ةيبصع
 دنع ريدقتلا ةيرح نم طون« مذلاو حيدملا نيب دقزتلا اذه ناكامب رو «ةنتفو بارطضا

 ْ مل سيد مج :أب مهفصوو هينطاوم ىلع ةلملا نع مجحيال الثم وهف ءسايإ نبا .
 ' : .٠ « ةلطابلا تالاحناب نوقّدِصي لوقع

 دمتسش ةقيثو ىهد © ىلامعلا حتفلا ثداوح نع سايإ نبأ ةاور ىف هذه

 ّْ خلابن الأ بجي هنأ ديب ٠ ةدهاشملاو ةرصاعملا نم «اهئايب فعض هر ءاهتسافن ش

 نكي مو 6 فوفصلا قرتمي ايذنج نكي ل سايإ نبا ناف «ةدهاشملا هذه ىدم ىف

 كلت ىف لقتتلاو فاوطلا ليلق ناك هنأ اضيأ ىهاظلاو ٠ ةداقلا وأ ةلودلا لاجر نم

 هتماقإ مغ ر.لؤألا اهلس ىري نأ لواحي مل الثم وهف ءاهثداوح نؤد ىتلا ةيبصملا مايألا

 ٠ هأر هل قيدص ىلع هصخش فصو ىف دمتعي كلذل وهو ؛ربشأ ةّذع ةرهافلا ىف

 امبرو « نيعبسلا زواجي اخيش نيهلا كلذ ىف سايإ نبا ناك دقف ورغالو
 رباك أب لصتمب «اريبك اركفمو اببدأ ناك سايإ نبا نأ ريغ ٠ ضرملا باصوأ هتنحل

 دبش ناكو «ةعلطملا تاهحلاو رداصملا نم ىرحت نأ هعسو ىف ناكو ؛ هرصع

 مث نمو ؛ ثداوحلا نم نقدي (ىل ةيذأملا راثآلاو رظانملا نم اريثك هنيعب

 هسفنل فتبي نأ هسفن كامب ال خيملا نإ لب ٠ اهتسافنو هتياور ةسيمهأ تناك
 «روهزلا عئادب» نأ جرن انأ ىلع ؟ مسالا اذهب فرعو اندي ىف عقو ىذلا ريغ سايإ نبالرخآ فلز ص

 نزع انمدق !؟ لقف دف قالوب ةعبطم هترشن ىذلا صنلا نأل « هفتخ لزامملا وه امنا يملا هيلا ريشم ىذلا

 . سايإ نبا خي راتل طقف تارصتخم



 مع #5 سلا

 نهي علاء سلا نسبي هل مقود هنأب هسفت قلم نأو 0 ةاح ىف

 ْش نأو « نيخزؤملا

 سلاجتإ هظفل نم برطي سلاما .ةجب انخيزات»
 . «سا لكل اردض حرش  رورس ىرولل هعامس

 «"ىلدنولا حتفلا اذه ثداوح نم هدرسن أمو «سايإ نبأ ةياور ىف ىرتف نحن امأ

 « مئاغلا ىرتلا ريشلا تحترصم هتتاع يذلا عقرملا ليوطلا دابشتسالا كلذ ىفو

 «ةمئآلا بيرختلاو كفسلا ةسايسل اعطاس اح الثمو «رثألا ىرمع ادلاخ ايموق اسرد

 . ةيربربلا بوعشلا نم مهيلا نمو «راتتلاو نوطاو لادنولا ىرك ذ دبألا ىلا تمسو ىتلا

 ىذلا اهدجمربدقتو ( ةماّدَْلا بوعشلا هذه ةيسفن مهفل ارينتسم اساربنو ؛ ةيزاغلا

 .٠ ةررهازلا تايندملاو بوعشلا حايتجا ىلعالا مي م





 ' سراهفو 0

 لوررا املا
 ثحبلا افوانت ىلا ةدقأفلا بتكلا

 ىلا بتكلا نم ريثك كذ ؛ «رصم خيرات ىف ططخلا» نع مالكلا لالخ انلوأتت

 « ىفيراتلار صم ثارت نم انيقلم ايف اهاقثتن لو «ةيرصملا ططخلا عوضوم ىف ث

 ريغ ىف ططسللا ىنر ومل ىرعتأ بتتك ىلا انرشأ كلذك ٠ ةعماج ةماهراثآ اهني, نمو

 ةنيغم لحارمو روصع نم هب تزيم امب هيلع ءايض قلت ابنكلو « ططحلا عوضوم
 اهمظعم نم انلضي لو « كلئو راثآلا هذه تدقف دقو ٠ ةيمالسإلا رصم جيران ىف

 صخألابو مهراثآ ايلا تلصو نريذلا نورخأتلا باّككلا امسبتقا روذش ىوس

 دقو . مسالا ىوس ابضعب نع فرعن مل اننأ ا[ ءاهعضاوم ىف اهيل انهو «ىزيرقم ا

 بك ىف انعطتسا امئيح ةيمالسإلا رصم خيرات ىف ةعئاسضلا راثآآلا هذه زكذ انبقمت.

 «ةيبرعلا بادآلا ثارثل عماج سرهف ملفعأ ىف اضيأ اهيقعتت نأ انه انيأرو . نيرعأتلا

 .ىرتلا ةفيلخ جال «نونفلا بنكلا ىاسأ نع نونظلا فشك» با هب ىنعنو

 161(0/-1)1508 .ا/ةنس اهب فوئوه) .9!/ةنسلوبناتساب ةفيلخىحاح دلو دقو

 «نرف نم رثك أب رصم ىف ىناْيعلا حتفلا رقتسا نأ دعب (سئأتم رصع ىف شاع دق وهف
 . رانآلا دقتفتو « اهرامغ ىف ىفتخت بادآلا تناك ىتلا_نتفلاو تراوثلا تبتتاو

 « بلسو ادني رازف «ةيركسملا هتايح ءانثا برع لالا مصاوع ةفيلخ ىجاح فاطو
 تناك ىتلا «لوبئاتسإ بتاكم ىف سردلاو ثحبلاب عفتناو ؛ةكم ىلا جو «قشمدو



 سواها

 خت لو « ةيهاقلا رزي مل هنكلو . ةيبرعلا راثآلاو بتكلا عدوتسم ربكأ ذئموي

 دهعش دق ةفيلخ ىجاح نأ ققحملا نم سيلو ٠ اهتاءومو اببتاكم.ىف سرذلا ةصرف هل

 ' دمتعا هنأ ىلع لدي ام كلاته لب « همجعم ىف اهرك ذي ىتلا راآلا عييمب نيعلأ دوبش

 قمه لأ دقو» : هباك ةمّدقم ىف لوقي وهف «لقنلاو ةعلاطملا لم اهركذ ىف صخألاب

 هتبأر ام عيمج تبتكف ياسا باوبأ ىلع حتفو «(مولعلا ىأ) اهتاتشأ عمجب ىملاعت هلل

 ركذ ناف كلذ عمو ٠ «تاقبطلاو عيراوتلا بتكح فصتو «تافلؤملا عبث لالخ ى
 هدوجو ىلع اليلد نايحألا نم ريثك ىف ذخت دق نيعمرثأ وأ باكل ةفيلخ ىجاح

 عجش ذقو « ىداليملا رشع عباسلا وأ ىرجتملا رشع ىداحلا نرقلا ىف ىنعأ ءهرصع ىف

 ىجاح هلواتت ام انه نييث نأ انبأر كلذل ٠ هدوجو ناظم ىف هنع ثحبلأو « هعبتت ىلع

 اهركذ درو ىلا ةدقافلا راثآلا نم «ةراشإلاو ركذلاب « نونظلا فك » ىف ةفيلخ

 تناك ءاوس « رصم جيران ىف ططخلا » باك ىنعأ اياك نم «لقألا باّكلاد ىف

 : مومعلا ىلع ططخللا باّكلوأ «هاذ ططخللا عوضوم ىف

 «ةماحلا اهراثآو «ططخللا» رك ذ ىف ىقتكي ةفيلخ ىجاح نأ ءدب ٌئداب ظحالنلو

 ٌْ : لوقيف «هتملدقم ىف اهنع ىزيرقملا هدروأ ام لقنب

 . ديدستلا دنع طفي هنأل دب أ ةلع ىنعج ةطخ عمب هو هيو طلع

 هللا دبع وبأ ىضاقلا مث .٠ ىدنكلا فسوي نب دمح رمع وبأ هبف فنص نم لوأو

 . «راثآلاو ططللا رك ذ ىف راتخلا» هامس « غم ع ةنس ىقوتملا ىاضقلا ةمالس نب دمح

 فيرشلا بتك مث. ه٠ ةنس قوثملا ىوحنلا تاكرب نب هللا دبع وبأ هذيمات بتك مث
 .«ططلنا نم لكشأ ام ربسسب طقتلا» هامسو . .. ةنس قولا ىناولا ليعامسأ نب دمح

 «لمأتملا ظاعتإ» هامسو « جوملا نب باهولا ديع نب نيدلا جات ىضاقلا بتك مث

 « ةئاعبسو نيرشعو سم ةنس دودح ىلارصم لاوحأ نيف ««لفغتلا ظاقيإو
 « سهاظلا دبع نب هللا دبع نيدلا ىبحم ىضاقلا بتك مث. كلذ مظعم هدعب رثد دق ْ

 خيشلا فنص مث . « ةرهاقلا ةيزعملا ططخلاو «ةرهازلا ةبهبلا ةضورلا » هاو

 ظعاوملا» هامسو ءاديفم اراك م60 ةنس ىفوتملا ىزيرقملا رداقلا دبع نب نيدلا قت



 لاس ذا“ ل

 :نآلا لوادنملا روبشملا وهو ؛داجأو هيف نسحأ «راثآلاو ططنللا ؟ذ ىف رابتعالاو

 «...44 ةنس ىرتفدلا يهاربا ريمأالل ءاماعلا ضعب اهلمع ةكرثلاب ةمحرت بالا اذهلو

 جنونظلا نشك ىف دري ملوأ اهكذ درو ىلا ةدقافلا بتكلاب نايب اذنهو

 | ش 0 : هعضاوم ىف هاتسردو هان ذ ام

 200 | : ىدنكلا

 0 صام جو ١4 صاب ج ىفركذ - ططنللا باك :

 * هزك ذ دري مل ملنعألا ةيارلا لهأ دجسم رابخأ باق

 ٠ هرك ذ دري مل - ىبرعلا دنحلا باك |
 . هركذ دري ل - ميوارتلاو قدنحلا باقك

 هك ديلا كارلا ف:

 : قالوز نبا

 ٠١١ ص م ج ىف رك ذ -- رصم خيرات
 6١م ص + جقركذ - ططخللا باك

 ٠ هركذ دري ل ل هللا نيدازعملا ةريس '
 ٠ هرك ذ دري مل ب ديشخإلا ةريس

 : ىحبسملا
 :ء 1518و 140 ص اج ىف ركذ  رصم رابخأ وأ رصم خيرات

 : ىعاضقلا

 , 15١ صاب جو 1غ: ص »ب جقركذ - راثآلاو ططخلاا رك ذ ىف راتخلا

 م صهجو

 )١( صال جس (87120جم1) لجيلف قرشتسملا ةسعبط  نوئظلا فشك 15١ -- ١١1

 انه اهلا ريشن ىلا ةعبطلا هو ٠ جس ططللا ) ىزيرقملا نم لقنب ةفيلن ىجاح نأ ىهاظو ١ ص +#(

 لقتلا ف ٠ ْ



 دام«*١ -

 : ىوحتلا تاكر نبا

 ا١5 ص "جو ١45 ص١ ج فرك ذ - ططخللا باك

 - : ىناوحلا
 1١ صال جو 145 نص ١ جف ركذ ططخلا نم لكشأ ام رجسب طقتلا

 ش : ىهاظلا دبع نبا
 !4ا"ص ١ ج ىفرك ذ  ةرهاقلا ةيزعملا ططخ ىف ةرهازلا ةيببلا ةضورلا

 4443 15) صام جو
 4١* صام ج ىف رك ذ  ةيرهاظلا ةريسلا وأ ىهاظلا كلملا ةريس

 ش : - هأش فيصو نبأ

 ه ورك ذ دري مل  رصم رات

 : جوتملا نبا
 !4"صال جو ٠١١ ص ١ ج ىفركذ  لمأتملا ظاعتاو لفغتملا ظاقيإ

 .١5 صام جو
 : قاقد نبا

 رشع ىف «ريبك هنأ, فصوو «4 ص ١ ج ىف ركذ - راصتنإلا باك

 ْ ١44 ص ؟ ج ىف اضيأركذو  تاداجم

 : ىدحوألا

 ه هرك ذ دري ل - ططملاا باك

 : قنحلا دمجأ

 .هرك ذ دري ل ةيزيرفملا رابتعالاو ظعاوملا باك صبخلت «ةبببلا ةضورلا

 : ىيلدنألا ديعس نبا

 "٠١ ص ؟ جوف هركذ درو  برغملا [لهأ] رابخأ ىف برغملا باك

 همير غ48ضءهجوداهاو



 دعا 154ج

 | : ىدادغبلا فيطللا دبع
 ؟ جو 141 14١ ص ١ ج ىف ركذ  [ريبكلا] رصم رابخأ باك
 ظ : 600200 حهوص

  ىتلا ةدقافلا راثآلا ,ىرم هركذي ل امو نونظلا فشك بحاص هركذ ام اذه
 نوتظلا فشك ب حاص نأ ىلع اّمح لدي ال راثألا هذه رك ذو . انثحب لالخ اهانلواتت

 نرقلا رعناوأ ىتح ةلوادتم ةدوجوم تناك (بنأ ىلع كلذب لديف ءاهآرو اهنا دق

 كلذ ىلا تناك ابنأ ىلع لدي ىرخنأ ةهج نم اهركذ نأ ىلع. ىرجهلا زشع ىداحلا

 . هب معلا وأ اهدوجو حجري امم «ةعجارملاو ثحببلا ىف ةلثام «ناحذألا ىف ةيخخرصعلا

 ىواخسلا لثم نيرخأتملا نيخرؤملا ضعب بتكىف هركذ درب اهنم اريثك نأ انيأر دقو

 ترقلا لئاوأ يتح تناك اهنأ ىلع لدي اممءةعجارملاو دسإلا ضرعم ىف« ىطويسلاو
 هرشع ىداحلا نرقلا ىف ةدوجوم اضيأ تناكاهنأ حجرملاف . ةلوادتم ةدوجوم رشاعلا

 نأ نم ثيدحلا ثخحبلا رفظي دقف ءاهدوجو نم ايئاهت عطقي ل لمألا نأ انداقتعاو

 نأ دعب «ةصاخلا تاءومجملاو بتاكملا ضعب تاملظ ىف اروبقم «ابنم ءىشبرخآل

 ءرصم مي رات ىف راثآب ثيدحلا ثحبلا رثع دقو . ةماعلا بتاكملا ىف اهب رفظلا نم سني

 باكو ةالولا ةيمست باك لثم ءاهدوجوب لمألا عاضو اهراثآ تضاف دق تناك
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 م 4١ هرصم ىف اهتأشن ؛ ١١ جيراتلاف
 _م؟را# ؛ ةزيلبا ططخ

 كتلررميتل ءئاقل ؛ م4 ؛ نودلخ نبأ
 ىرصملا عمتجلا ىلع لم ؟ 1١

1 
 مر مجبر مه ؛ ناكل نبأ

 ١١ مثاطقلا هعيسوت ( هيورامج

 ى٠ ؟ قدنملا

 (نا)
 ؟١ حرولا ع وراد

 ١٠١ ؛ىبودلا ؛ ىرثه «ولودئاد
 4١ر14 ؛ ةيمالسالا ةيسامولبدلا
 موراتا هجرت ؛١؛د ١١ ؛ قاقد نبا
 اهطرتس؛ ١١ر١ ؟ قشمد

 ١ .روتدي ىف

 ١١ ؛ ةمور
 ١١م1 ؛ارأز

 "  ىلدنالا ناطلس ؛ هللا دبع وبا ؛لفزلا
 دينتس < 4 ةقآلام نع هعافد ؛؟

 رسم ١4 ٠
 مبرد ددنا؟ ؛قالقز نبا

 , 8# ىرتألا هرامآو هططش م حر

 هوو هوو ؟ م ديششإلا نع هرثأ
 م ١ زملا نع هثيداحأ ؟١5د

 ةليوز ١
 ١ا ب نايز نبا

 (ظسس)
 84 ؛فقسألا «سري واس
 هبت و ىزي رقملا لع لمي 4 ؟ىواخسلا

 ردصم؛هاد6؟د ه١ ططملا ةقرس
 ع ى/ هرصع رباك أل هتجاهم 45 هيأيتا
 هماهثا فيض ؛ 007 شويسلا عم هتبرصخ

 ءابولازع باور ءح .هراثآو حرت ؟
 ْ [.ر

 ١و1 يللا نب ىرسلا
 1 ؛نوملا ؟ ىدنومسس

 مئاطقلا نم هسمالك ىملدنألا ديعس نبا
 ةيهاقلا هفصو ؟ ؟ ١ طاطسنلا هفسو ؟
 ديشخإلا نعقالوز نبا رثأ لقي
9 

 ٠ ١ نواوط ىنبل هيثم ؟«صاقلا ديعس
 ٠ مو ؛ةقجالس

 .؛ +٠0 يكرتلا ناطلس.«لؤألا ملس
 ؛ هوو هال قباد جرم نيب رص لا مزيت
 ءرصمر باك !لع ضيفي ؟ 1١١ رصم ف هتاف
 ١51 اهتاورت بلسو

 17 ر١1مر244 (دنقرمب
 34 زعم ا رصنت ةروطسأ دري ؟ءاشاب ةكيس

 م٠ اهتم مدعب هميلست



2 

 مايق نع ىعاضقلا ةياءر لقني ( ىطويسلا

 هتموصخ ؟ هر م م دانه 4 ١ 4 طاطسقلا

 ل هراثآو تجرت ؛ هال ىوانسلا عم

 14717١ ما1 ادهم مكاب ؛ماشلا

 ١ة4ملو

 1851 ؛ ريجم نب رواش

 0١1داكددذداا ؛ىمظعلا ةدشلا

 جرفلا نم رصم ذقني ب نيدلا دسأ «هوكريش
4" 

 4.8" ريبكلا ءانفلا نع هرعش ؟ ىدقيملا
 00 40١1د140ر51 ؛ةيلقص
 ١٠ر١ رتل ؛نيدلا حالص

 1 ؛؟ بجاحلا مافرض

 ؛9١ةلقتسملارصم كولم رآ ؟ ىابناموط
 هعرصنر هنمب ْه ؟ ١١8 رصم نع عفأدي
1 

 ؛. ؛سربس هاظلا

 !44 ؟ىهاظلا كلملا

 (غ-ع)
 ٠٠١ م1197 ؛لداعلا كلملا

 ةأثن نع هتيادر ؛ 1؟ ؛ كلا دبع نبآ

 ططنقو رصملىرصم خرؤم لا ؛ ١ «ططخلا

 ططلث هفصو © ١" ططملا نع هتياورإ ١"
 ه ورد ؛ رمال غو" م ؟؟؟ طاطسنلا

 «<١رهذر

 هراثآو همر ؛ 4 ؟ ىهاظلا دبع نبأ
 ه0 844414

 ؛ة١ر؟ةداد ؛ىدادغبلا فيطللا دبع

 هلي ردت ؟ 41 رصم ىلأ همودق ؛ ه؟ هتمحرت

 هفصو ؛ 89 ىباعلا هب ولسأو هتادهاشم
 ةس ايس ىلع هتلح ؛ ٠٠١ لولا بوما ىه'الا

 ءاب ولل هفصو ١١41و ٠١ ؟ راثآلا سرخت

 ٠١ هتاقوو رصمل هترداقم؟ ٠١6 ب ٠٠

 مآ ؛ ىدهملا هللا دع

 85 مهن ىف نعطلا ؛ نويديبعلا

 ١١ اص نب ناع

 4118م1 هبعرت ؛ءاشن رع نبأ
 ١9 رويت لم لمح ؛ ١ ١ رويت نع هرثأ
 ؟ ١1١ ثردلخ نبال هفصو ؟ ١١و
 ىرعشلا هيولسأ 41 ؟ 4 روب لالخ هتداشإ

 ١١ه هلانور رصم ىلا همودق ؛

 66 ؛ زعملا نبأ هللاب زيزعلا

 ٠١١ ءزيزعلا كلملا

 مهرامغرا؟ اهمايق ؟ كسعلا

 ٠١د1؟ ؛ باطلا نب رمع

 ”١م14م18ر1 ؟صاعلا نب ورمع

 ١٠؟ ؛ىراوسلا دومع

 ؛؟د 14١17١ ؛ىنيعلا

 ١ 1/ ؟ ةطانرغ بحاص ؛هللا بلاغلا

 ١١٠ ىراصلا اهدّدي ؛ ١١ ؛ةطانرغ

 اهطوةسإ؟4١.رالخ رك 5821 ا/و
 ١ 41 اليبازياو دنانيدرف دي ىف

 ىنخي ؛؟ ١٠١١ ؛رصم ناطلس «ىروذلا

 قباد جرم ىف هلئقمو هتميزه ؟ ١67 كرتلا
 |اهؤر 1 8 ؟١ 61

 (ف)
 بيرخت ؛ ١٠٠وو ؛ رصم ىف هراثآ ؛ ةنعارف

 ٠١١ اهل نيبلسملا

 ؛١؛١وا"5016"91 ؛كدناسدرف

 ةرافس لسرب ؟ ١47 رصم ةراغصس لبقتسا
 ١44 رصم ىلا

 ؛ 1؟ةق'امىلع نايلوت اليسازيأو دن اني درف

 ىلع نايلوتسب ؟ ١4 رصم ةرافس ىلع نأ دري
 4١م ةطانرغ



 سس ]زا

 45١م141 ؛ىلوبان كلم ًءدئانيدرف
 ف ؛جيوف
 ه١ د44 ؛قرشتنملا «دافنتسف

 ؟١١1 ايمس ؛١؟ اناثن 4١١ ؛طاطسف

 61١ لوألا اهروصع 4١6 ىلوألا اهعقاوم
 م14 ١ةرصمب ابيمش ؛ ١م ةالولارقم
 ٠١١ ىاثوو

 47 «ىرمعلا هللا لضف نبأ

 46 ؛ حالف نبأ

 ٠١١ ؛ىن ىد كلف

 ١١415 اهب ءابولا كف ؛ 1١ ؛ سنرولف
 4٠ رصم ىف هروهظ ؛ م ؟ ريبكلا ءانقلا

 ؟الوخ ا هكتفو هليع ؛ ١ هتيرأت ؛ ١4و
 417 ؛؟جروج ( ىلنف

 برحلا نع هتاركذم ؛ ٠ ؛؟ناودراه لق

 ؟ ٠١8 ةيبيلصلا ةلمعحل هماينا ؛ ٠١ م ةيبيلصعلا

 نييببلصلا نعرذتعي ؟ ١١١ ةيقدنبلا ل الخ ريغ
 ١١ه 11هتاكذير جرتعر

 (كق)إ
 م١ ؛ للاب رداقلا
 ةالووم ؛لضافلا ىضاقلا

 ؛؟١و؟.اهتأشن 4١١ ؛ةيزعملا ةرهاقلا

 نم ضرفلا ؛ 7١ اتيمستو ىلوألا اهلعطخ
 ىلوألا اهدودجو اهفيرمق ؛؟١ اهئاثنا
 ؛4 ؟؟ كرايماشا. ىلع قيقحي اهدي دحت ؛ 7
 ؟ 75و ٠ 4نيطالسلاو ءافلللا مايأ اهتمظع
 اهنحجو ايئاصم ؛ 5 ال ىزي رقملا فصو
 ؟؟.ةديدحلا ةيهاقلا ؛ ؟ 5 م ؟ والاب
 85١ر1

 ”؟ ؛ديدق نبأ
 م١1د١57 ؛ةطمارقلا

 (ةبطرق 8548١11١١
 46 ؛عساتلا نيطنطسق

 هاليتسا١١١4و١١١1 م١1 ؛ةينيطنطسق
 ؟1410١ ؟!.5 4١١١ ابيط نيييلصلا
 ١ : م اهل كرتلا سف

 ١مم ةلاتشق
 14١4و 17 ططخلا نع هشءاور ؛ اضقلا

 ططلت| نع هرثأ ؛ ما هتحرت ؛؟ وزد
 لارممريتس ؟ة رهو رو

 مو يطلق

 , مه ؛ ١١ اهاض راب اهتأتن ( عئاطقلا
 4!ر9مث"4د4١د1 ؛ىدنشقلفلا
 ١8 ؛ةسينك (ةماهقلا
 خيرات نم دقافلل هرشن ؛ قرشتسملا « هلاك

 ١6 سايإ نبا

 ١/, ؛قرشتسملا «ريمرتك
 ؛١+ ؟فسوي نبرمع وبأ «ىدنكلا

 ططللا نع هباك ؟ م ءهراثآ م06 هتمجرت
 ةهودو رمل 94

 ١١ مالسالا لاتقل ىر اصنلا دشحت ؛ةسنكلا

 زعملارصنتنع اهتروطسأ ؛ةيطبقلا ةسينكلا
 مهر م8 رت والا

 ١وو6١ ؛ ةنوكلا

 (ماسل)
 ١4 دعس نب ثيللأ

 ١١ ؛ ةعيل نبأ
 ىراصنلادبى اهطوقس ؛ ١٠:١5 ةقلام

 للا
 ٠١١ ؟ةفيلللا « نومأملا
 00 ؛نومأملا نبا

 لبق نم رصم ىلا هترافس ؛ ورتب « ىريترام
 ١ 4 4 ايناس

 ةيهاقلا دودحل هقيقحت ؟اشأب ىلع ( كرايم

 ؛ ١ ططخلا نع هرثأ ؛ 14 هتحرتا ؟7
 7٠ هفلؤم فصر؛ ١ ططخناى هتاقيقحت
 لام هتميقر هنايوتحم ؟ و

 ططخلا نع هرثأ ؛ 4١ هتخرت ؛جوتملا نبأ
 ه6؛١4

 ١1 ءضنافلا دمتم

 ؛نوطبارملا ١١١
 ١1 ؟ شك | سمع



 د ا لؤأ وح

 140 رصمتايرحل ارق ( ةعقاو ؛ قبأد جرم
 6٠م1 41١4

 ١١١ ؛روطاربمالا «سيلفو زرم
 ؛؟؛م؟ 415 ؛كلملا نع «ىجسملا

 6 غر ا/و الث رسم نعهحي رأت ؟ * ”هتمح
 ؛ممد اد 0727١ ؛لابرصتتسملا

 م6 هرصع ىف يادشلا

 4 (ىدوعسملا
 (؛وهرا4د1خدةل و ؟ال اع ءرصم

 ؟ 1١85 ؟ ١ 7 ؛ةيماللسالا ةيسامولب دل ا هجوت
 اهفوخحت ؛ ٠17 ةينارصنلا لردلا نيب اهكرع

 سلدنألا ذاقنال ىبيست ؟ ١49 كرتلا نم
148114 

 ال7 هرصمت ةروطسمأ ؛؟١٠ هللا نيدل رعملا

 ةكسم ؛ ١ ةيهأقلا هلوغد ؛ مو
 هنفد ؛ م هتافو ؛ خا“ م7 و لإ ةمامإلاب
 ؛م4 ةيليدلا سايس ؟ ه4 ىمطافلا رسقلاب
 ةطمارقلاهتب رام ؟ ةطمارقلا معزا لاسر

 85 هللخ 5
 ؛ىرقملا 11١١٠

 ؛55ةيهاقلل هفصر ؟ 5401 ؛ ىزب رقما
 41ر9 ثر مخور "اراك راو

 4ههراثآ ؛4هرو4هلتحرت؟ ؛؟و
 اهباك حيرات ؛ 40و 45 هططخ ؛ 45د
 ؟6 49-1 اهنايرتحمر اهماظن ؛ 4ث 417
 لحارملا ؛ ه 4 و ه8 هرداصم نيب ىزيرفملا

 ىراحسلا ةلبح عه ه ططللا ابضرعت ىلا
 ؟ه 58١ ططخلا ةقرش همابار هيلع

 مهرواو م١ والم ؛ مو ماهتالا فعض
 ىرصملا عستجم ارايبنال هصقوت ؛ لد
 ا

 هب ؛كلملا ءروصنملا
 ١١ ؟ هيب ناز
 ١ ةيرملأ نع هعافد ؛ ريمألا حي

 ,لا ؛ثودحوملا

 ٠١ ؛زيكرم «ارفتوم
 م0 ؛رسيم نبا
 ىلا اريفس هدفوت رصم ؛وينوطنأ «ناليم

 ١ 4 ؟ةرافسلاىدؤي ؛ ١ 4 ١ ىراصنلا كولم

 407 ؛نب ىموم (نوي*
 ىدن

 ١45,141 1+ ؛لبانوأ ىلوبأت

 هرصعو شاثكلا مده ءرصم كلم «رصانلا
 ١ "4 طابفألا مافن م

 ١ ؟ رويت براحي ؛ جرف رصانلا

 نفي ؟ىلز نيدلا رون
 459ه ؛ىربونلا
 اءاد؟مم؟اءاخ 11١ ؟لينلا

 ١٠و

 11١م5١11 (وكالوه
 ١؟ةورما5 (شآ ىداو
 ؟١ ؛ىدقاولا
 ةلروارؤ را ةذرا + رصم هغمع ؛ءابو

 54و
 ؟ 15 هعطو ةركف ( باك «رصم فصو

 58و51 هناعوضومر هرفلؤم
 ه4 4١ ؛هأش فبصو نب

 ٠١١ ؛كلملا دبع نب ديلولا
 537 ؟ ىواهسلا نيسأي

 , ؟هرو ؛ىوملا تيفي

 قد

 تبسسلا موي ىف ةيرصملا بتكلا راد ةعبطمب باككلا اذه عبط مامت ناكر
 ريجيم ةند ريفو 14) 10. ةنس بجر غ

 2770. /1١141/1/.ةدرصملا بتكلاراد ةعبطم)

 عدن د
 ةيرصملا بتكلارادب ةعبطملا ظلك




